
पोलीस टेशन कंुटूर  गुरण ंन ं07/2023 कलम 143,147,148,149,342,294,326,506 भादवी  माण े द.10/1/2023 

पो. टेच े

नाव 

गुरण ंव कलम गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण 

व दाखल ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 
खलुासा 

कंुटूर  गुरण ं 

07/2023 

 कलम 

143,147,148,149,
341,294,326,506

भादवी  कायदा  
          
 
 

 गु हा घडला  ता. वेळव ठकाण 

=-  

द 6/1/2023/ रोजी सायंकाळ  

वेळ अदंाजे 1700  वाजता मौज े

बळेगाव िशवार वय्ंकट  महाजन 

यांचे शेताजवळ रोड या समोर  

दशा    — उ रे 10 कमी  
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

 द 11/1/2023  

चे    01:35 वा  
टे.डा न द  02  वर  

 
 

उिशराचे कारण —  

आज रोजी पो टे ला येऊन जबाब  

द याने   

 फयाद चे नाव प ा -_- 

 परमे र पता गो वंद बेलकर वय 35 वष 

यवसाय शेती राहणार बळेगाव तालुका 
नायगाव नांदेड  

 मो. नं 9604314302 

 

 आरोपीचे नाव प ा — 

 

आरोपी अटक :  नाह  —  

 सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व यातील नमूद  

एक ते नऊ  आरोपीतानी संगणमत क न  फयाद  हा 
याची चुल या बरोबर पो टेला कोटाला अज बाजार  

कर त आहे गरै काय ाची मंडळ  जमून फयाद  आ ण 

फयाद चे आई यांचा र ता अडवून मोटर सायकल व न 

खाली पाडून लोखंड  रॉड ने व काठ ने फयाद ला  जबर 

मारहाण केली फयाद च ेउजवी हात फॅ चर केले फयाद च े

आईला थापडा भुकेने मारहाण केली अ ील भाषेत 

िशवीगाळ क न जीवे मार याची धमक  दली वगरेै 

फयाद  यांचे जबाब व न  मा सपोनी साहेब यांचे आदेशाने 

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी पो उप नी अटकोरे 

साहेब यां याकडे दे यात आले आहे  

 

दाखल करणार —_ पो हे का 2154 मुगंडे  

पो टे कंुटुर  मो न ं75 880 86 761  

 
तपािसक अमलंदार-  पो उप नी अटकोरे साहेब पो टे 

कंुटुर  मो न ं86 69 18 21 28  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 



               पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 17/2023 कलम 65 ई  म ोॲ   िद 11.01.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 
 17/2023  
कलम  
65 ई  म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:- 
िद . 11.1.2023  रोजी वेळ 
09.30  वा.  खानापुर  फाटा ते 
नांदेड  जानारे  रोडचे बाजुला  
पंचवटी धाबा देगलुर  
 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 11 .1. 2023 रोजी वेळ 
10.58  वा.नोदं नं  18  
 
 

िफयादी चे नाव –  
सुधाकर द ा मलदोडे वय 38 
वष पो.अ. 1788 ने.   पो. े . 
देगलुर मो.न. 8888292579 
 
आरोपीचे नाव-  
  
िमळाला माल –देशी दा  
िभंगरी सं ा ा असे लेबल 
असलेले   180 Ml मते ा 
एकुन 13  िसलबंद बॉटल 
िकमत 70  दरापमाणे असा 
एकुन 910/-  चा ो गु याचा 
माल  

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी 
हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा  देशी दा  िभंगरी सं ा ा 
असे लेबल असलेले   180 Ml मते ा एकुन 13  िसलबंद 
बॉटल िकमत 70  दरापमाणे असा एकुन 910/-   चा ो 
गु याचा माल सह चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात 
बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
 
दाखल करणार-  
asi  सरोदे   .ने. पो े देगलुर 
  
तपािसक अंमलदार-     
पोना / 580  तलवारे ने. पो े  देगलुर 

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

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



iksLVs foekurG nSfud xqUgs vgoky fn 11-01-2023 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko 
 
foekurG  
 
 
 
 
 

xqUgk ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k  &fnukad 

f02@01@2023 ps 19%00ok-

e;rkps vkbZps jkgrs ?kj  

xq#uxj ukansM 

fn’kk o varj %& 

  iqoZsl 02 fd-eh- 

xqUgk nk[ky-rk-osG-%  

fnukad 11@01@2023  

jksth 01%17  oktrk  

uksan uacj 03 oj 

 

mf’kjkps dkj.k %& eqyhP;k 

ej.kkps nq[k vlY;kus o  

fQ;kZnhph ekulhd LFkhrh 

cjkscj ulY;kus vkts jksth 

iks LVs yk ;soqu rØkj 

fnY;kus [kqyklk 

 

Xkq-j-ua- 10@2023  

dye  

306] 34 Hkk-na-fo- 

izek.ks  

 

 

 

 

fQ;kZnhps uko %&   

vkjksihps ukao %&  

vkjksih vVd %& ukgh  

e;rkps uko-%&  

ej.kkps dkj.k & vkS"kèk fiY;kus 

mipkjk njE;ku èR;w 

[kqyklk %& -lknj fouarh dh]oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;karhy vkjksihrkauh 

lax.ker d#u fQ;kZnhph eqyxh ghl osGks osGh ekulhd =kl fnY;kus R;kaps 

=klkyk daVkGqu o frP;k irhus nqljs yXu d#u Qkjdr ekxr vlY;kus 

fQ;kZnhps eqyhl vkRegR;k dj.;kl çor̀ dsY;kus rhus fo"kkjh vkS"kèk fiY;kus 

mipkjk njE;ku fnukad 06@01@2023 jksth 18%30 ok ljdkjh nok[kkuk fo".kqiqjh 

ukansM ;sFks ej.k ikoyh vkgs- oxSjs etdqjkps tckco#u ek-iks-fu-dkdMs lk.;kaps 

vkns'kkus xqUgk nk[ky nk[ky - 

nk[ky dj.kkj%& iksmifu jsMsdj iks-LVs-foekurG eks-ua- 8275969006 

rikfld vaeynkj %& l-iks-fu- vkuynkl eks- ua- 7020201376 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks-fu- dkdMs iks-LVssss- foekurG eks-ua- 9923131121 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  

1½ iks-fu- dkdMs iks-LVssss- foekurG eks-ua- 9923131121  

2½  iksmifu jsMsdj iks-LVs-foekurG eks-ua- 8275969006 

gs fnukad 11@01@2023 gs osG 01%34  ok uksan ua- 04 oj jokuk 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw    

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 18/2023 कलम  65 ई  म ोॲ  िद 11.01.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 
 18/2023 
 कलम 
 65 ई  म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:- 
िद . 11.1.2023  रोजी वेळ 
11.30  वा.  खानापुर  फाटा 
टा  पॉइंट  देगलुर ते नांदेड  
जानारे  रोडवर ता देगलुर  
 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 11 .1. 2023 रोजी 
 वेळ 13.48   वा. 
नोदं नं  26  
 
 

िफयादी चे नाव –  
आनंद काश मळाळे  वय 46 
वष  स पो िन  ने.   पो. े . 
देगलुर मो.न. 9518799390 
 
आरोपीचे नाव-   
 
िमळाला माल – 
देशी दा  िभंगरी सं ा ा असे 
लेबल असलेले   180 Ml 

मते ा एकुन 12  िसलबंद 
बॉटल िकमत 70  दरापमाणे 
असा एकुन 840/-  चा ो 
गु याचा माल  

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा  देशी दा  
िभंगरी सं ा ा असे लेबल असलेले   180 Ml मते ा 
एकुन 12  िसलबंद बॉटल िकमत 70  दरापमाणे असा 
एकुन 840/-   चा ो गु याचा माल सह चोरटी िव ी 
कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे 
जबाब व न गु ा दाखल  
 
दाखल करणार-  
asi  सरोदे   .ने. पो े देगलुर 
  
तपािसक अंमलदार-     
पोना / 625 प े ने. पो े देगलुर 

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

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 19 /2023 कलम 12 अ मजुका  िद 11.01.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन.  
19 /2023 
 कलम  
12 अ मजुका   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:- 
िद. 11.01.2023 रोजी वेळ 
12.30 वा. िफरोजदीन टाँकीज 
समोर रोडचे बाजुस देगलुर  ता 
देगलुर  
 
 
 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 11.01.2023 रोजी  
वेळ 15.33 वा 
.नोदं नं  29 
 

िफयादीचेनाव व प ा 
आनंद काश मळाळे सहा क 
पोलीस िनरी क  ने. पो. े . 
देगलुर मोनं  9518799390 
 
आरोपीचे नाव – 
 
िमळाला माल –  
नगदी  380/- . व मटका 
जुगाराचे सािह   
 
आरोपीअटकता. वेळ व 
नोदंनं:-- .नाही 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी   िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा आक ावर  पैसे 
लावुन  क ान  नावाचा  जुगार खेळत व खेळिवत  असताना 
नगदी  380/-  व जुगाराचे सािह  सह िमळुन आला नुन 
वगैरे िफयाद व न गु ा दाखल .. 
 
दाखलकरणार:- 
ASI सरोदे     .ने. पो े देगलुर 
  
तपािसकअंमलदार-     
 पोना / 580 तलवारे       ने पो ेदेगलुर 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

पोलीस टेशन रामतीथ भाग भाग 1त े 5 गूरन. 5/23कलम 324,323,504,506,34 भा द व मान े द.11/1/2023 

पो. टेच े

नाव 

गुरन.व कलम   गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोन ं, आरोपीचे नाव 

व प ा , आरोपी अटक होय/  नाह  
हक कत 

रामतीथ  भाग 1ते  5  

गरुनं: 

05 /2023 

कलम 

,,324,323, 
504,506, 
34   IPC 
 
  

 दनांक.09/ 01/2023 रोजी 
18.00 .  वाजता  फयाद  

या जनावरे गो यात 

मौ.डोणगाव खू ता. बलोली  
स ूपुवस .15  कमी  
 
 
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द.11/01/2023  

चे 16.17 वा 
 टे.डा न द  17 वर  

 
 
    

 फयाद चे नाव:  

शंकर हाणमंतराव नु चे   वय.34 

वष धंदा शेती जात िलंगायत 

रा.डोणगाव खू.तालुका बलोली 
मोबाईल नंबर.8788963357  

 

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीच ेनाव व प ा :- 
 

आरोपी अटक:- --- 

 
 
 

खलुासा_ सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  हा 
यां या गो याम ये गाईचे दधु काढ त आसताना  आरोपीतानी संगणमत क न 

फयाद  स िशवीगाळ क न आरोपी पांडुरंग याने यां या हातातील दगडाने 

फयाद  चे डो यात मा न डोके फोडले व आरोपी गगंाधर यांने  लाथाबू याने 

मारहाण क न  मु कामार दला व दोघानी जव ेमार यीची धमक  दली वगरेै  

मदकूराचे जवाब व न  मा,सपोिन  साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल 

 

दाखल करणार – 

HC.2062 कोरके   मोन. +919421296127  

 

तपािसक अमलदार- 

पोना 1371 िशंदे मोन.ं  

 

पो टे भार  अिधकार __ 

API दघे साहेब.मो+91 98342 55985 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

पो. टे. कंधार ग.ुर.न.08/2023  कलम 498(a),323,504,34 भा.द. व.  द.011/01/2023. 

पो. टे. चे 

नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ग.ुर.न. 

08/2023  

कलम 

 498(a),323, 

504,34भा.द. व. 

घडला:- ल न झा याच े

नतंर एका वषापासून त े

द.11/01/2023 रोजी 
पयत फयाद च ेसासर  व 

माहेर  द णसे  मौज े

घोडज/ िस ाथ नगर 

कंधार 8 कमी. 
 
 

 गु हा दाखल:- 

द.11.01.2023 च े16.09 

वाजता टेशन डायर  

न द नंबर 30 वर.  

 
. 
 
 

फयाद च ेनाव व प ा:-   
. 
 
FIR त दली का:- होय 

 
आरोपी नाव व प ा :-  
 

आरोपी अटक:- नाह त. 

खलुासा; 
            नमूद ता. वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  

हस यातील आरोपीतांनी सगंणमत क न तु या 
माहेरहुन पाच लाख पय े घऊेन य े तलुा चांगल े

नांदवनू घतेोत पैस े नाह  दल े तर तलुा नांदवनु 

घेणार नाह  अस े हणून मानिसक व शार रक ास 

देऊन मारहाण केली आहे वगैरे मजकुराचा त ार  

जबाब म हला समुपदेशन क  नांदेड च ेलखेी प क 

आणनू हजर के याने  गु हा दाखल.  

  
दाखल करणार:- Asi/ कागण ेपो. टे. कंधार 

 

 तपासी अंमलदार :- HC-2059/ सानप साहेब पो. 
टे.कंधार मो. . 9421849989  . 

 
पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. . 

    मा. पोलीस िनर क   पडवळ साहेब पोलीस 

टेशन कंधार  मो. .9420841070. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  



पो. टे. उ माननगर 1 ते 5 गुरनं 04/2023कलम498(अ),34 भा द वी माणे द 11/01/2023 

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  

गरुनं  
04/2023 

कलम  

498(अ) 

,34 भादंवी   
 
 

 
गु हयाचे कारण :-- 

माहेराहून एक लाख 

पये घेवून ये 
कारणाव न  

 
 

उिशराचे कारण :--   

आज रोजी  पो टेला 
हाजर येवून फयाद 

द याने गु हा दाखल 

 
 

  
 

 

गु हा घडला.ता वेळ 

ठकाण  :---  

द01/08/2०21 ते  

द.01.11.2022 पयत 

दर यान  

 
 

ठकाण  :--  

ह परगाथड  

ता. बलोली ह. म.ु 

कटकलंबा त.कंधार 
 

 

अतंर व दशा   :-- 
द ण 20 क.मी  

 
गु हा दाखल.ता.वेळ :-- 

 द 11/01/2023  

वेळ 17.21 वा 
 टे डा न ं15 

 

फयाद चे  

नाव नाव :--  

आरोपीचे नाव 

:-- 

आरोपी अटक 

:-- नाह   

खलुास :- सादर वनंती क  वण मत तार ख वेळ  व ठकाणी यातील नमूद आरोपी 
यांनी संगणमत क न फयाद च तुला काह  कामधंदा येत नाह  तु या आई-व डलांनी 

ल नात ह डा दला नाह  यवसाय क रता माहेरावर एक लाख पये आण हणून 

शार रक व मानिसक ास देऊन घरातनू हाकलून दले वगरेै त ड  फयादव न गु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास कामी मा.सपोिन भारती साहेबांचे आदेशाने NPC 1119 

ीमंगल ेयांचेकडे दला  
 

दाखल करणार :--  

 HC 2323 जामकर साहेब मो. न 9970975476 पो. टे . उ माननगर ता. कंधार 

ज.नांदेड 
 

तपािसक अमंलदार :-- 

NPC 1119 ीमंगले मो. न 7414945161 

 पोलीस टेशन उ माननगर मो न ं 

  

 
पोलीस टेशन भार  अिधका-याच ेनाव व मोबाईल नंबर :--  

मा.स.पो.िन भारती  साहेब पो. टे. उ माननगर मो.नं.  
 83789 89949 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

  



पोलीस टेशन मुखेड आ. . 03/2023कलम 174.cRPC  दनांक 11/01/2023 

  पोलीस 

टेशनचे नाव  

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना का/ अ. ./ ो ह /घडला व 

दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर आरोपीचे नाव 

व प ा आरोपी अटक होय नाह  
हक कत 

पोलीस 

टेशनचे 
नाव मखुेड 

 आ. . 

03/2023 

कलम 

174.cRPC  
 
 
 
 
 
 
  

 अम.ृ घडला तार ख वेळ व 

ठकाण  

दनांक 16/12/022रोजी  
चे 18.25वा. वाड मांक 

52 म ये स.द व णुपुर  

नांदेड  

 
 

 दाखल:- 

द11/01/2023 

टे डा.नोद न ं21 वेळ 

14.56वाजता 
 
 

 मरणाचे कारण:- 

कोणतेर  वषार  औषध 

प याने 

खबर देणार:-  

ASI एस.के.गोटमवाड मो. न 

9765210818  नांदेड ामीण 

 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
 

 मयताच ेनाव :-  

भगवान पंढर  बरादार वय 19 वष 

राहणार वडगाव तालुका मखेुड 

ज हा नांदेड 

  

 उिशरा चे कारण :-  

आज रोजी कागदप  ा  झा याने 

हक कत.  सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील मयत 

हा  कोणतेतर  वषार  औषध प याने यास उल या होत अस याने सद 

मखेुड येथे उपचार क न पुढ ल उपचार कामी व णुपुर  नांदेड येथे वाड 

मांक 52 म ये उपचारासाठ  शर र केले असता डॉ टरांनी दनांक 16 /12 

/22 रोजी 18. 25 वाजता तपासून मतृ घो षत केले वगरेै एमएलसी नंबर 

9298/ 22 चे कागदप  ा  झा याने आज रोजी अम ृदाखल क न माननीय 

पोनी गोबाडे साहेब यांच े आदेशा वय े पुढ ल तपास कामी ASI भारती 
यां याकडे  

 

दाखल करणार 

 पोहे का 23 67 माडप े पो ट मुखेड  मो नं.8390248699   

 

 तपासी अिधकार :-  ASI भारती मो. न 9764174307 

 

 पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाच ेनाव व मोबाईल –  

pi गोबडे साहेब पो. टे.मखेुड मो.न+ 8805957400 

 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माणे 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

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

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पोलीस टेशन भोकर  ग.ुर.न14/2023 कलम 456,504,506 भाद व DCR ची मा हती. दनांक 11.01.2023  

पोलीस 

टेशन 

गु.घ. ता.वेळव ठकाण 

गु. द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व 

कलम 

फयाद  

आरोपी 
 हक कत आरोपीचा पूव इितहास 

आरोपीवर गु हा 
दाखल 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण 

 दनांक 11/01/2023 चे 

रा ी 01.30 वा चे 

सुमारास फयाद चे घर  

मौज  र ठा ता भोकर 
 
 

दशा व अतंर 

उ रेस 15 क मी 

अतंरावर 
 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक 11/01/2023 

वेळ 14.22 वाजता 

टेशन डायर  नंबर 19 

 
 

ग.ुर.न. 

14/2023  

कलम 

456,504 
,506 

भाद व 

 
 
 
 

 

फयाद चे नाव 

 प प ुआ पाराव बोईनवाड 

वय 30 वष यवसाय 

ाय हर रा र ठा ता 

भोकर ज नांदेड  

मो.न.ं 9689209454 

 

आरोपीच ेनाव 

 

आरोपी अटक-िनरंक 

 
 

खलुासा         

सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी हे 

रा ी या वेळ  दार लोटुन घराम ये िश न यातील फयाद  व फयाद चे 

पतीस तु हाला बघुन घेतो असे हणुन िशवीगाळ क न जव े

मार याची धमक  दली. वगरेै मजकुराचे जबाब व न मा पो िन साहेब 

यांच े आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल कायवाह  कामी बट ASI 

देवकांबळे यांचेकडे दला. 

दाखल करणार   

पोहेकाँ 69 जाधव (PSO) पो टे भोकर 

 मो न.ं9373304540 

तपासी अमलदार  

ASI देवकांबळे  पो टे भोकर मो नं 9623979181 

पो ट भार  अिधकार   

पो. िन.पाट ल साहेब  मो.9923104521 

घटना थळ  भेट देणारे  

ASI देवकांबळे  पो. टे. भोकर  

आरोपीचा पूव 

इितहास 

आरोपीवर गु हा 
दाखल नाह  

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 



iksLVs v/kkZiqj Cr no 04/2023 fn 11-01-2023  

पो. टे. 

चे नाव  

गुरन / आ.म ृ/ व 

कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसगं घडला व दाखल  

फयाद  चे नाव व प ा व मो. नं. आरोपी चे 

नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

अधापूर ् गु न नं.  :-  
04/2023 

कलम :-  

 279,337, 

338 भा. द. व 

 
 
 

गु. घ. ता. वेळ व ठ कान     

 द10.12.2022 

रोजीच े1100वाजताचे 

सुमारास लहान ते अधापूर 

रोडवर जनेु शंकरराव 

कॉलेज अधापूर चे 
समो न रोडवर  

 

पूवस 01 कलोमीटर. 

 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ 

:-  
11.01.2023 

रोजी 18.36 

न द नंबर :_021 

 
. 

फयाद   

–संतोष पराजी वाघमारे वय 24 वष 

यवसाय मजुर  राहणार आंबेडकर नगर 

अधापूर ज हा नांदेड मोबाईल नंबर 

_8806512259,9503038194. 
 

आरोपी चे नाव_ 

 

FIR दले का होय/नाह  :- होय 

 

आरोपी अटक :- ,-- 

 

चेकिल ट ची पूतता केली आहे :-  होय    

 

उिशराच ेकारण- 

उपचार क न आज रोजी पो. टे.ला येऊन 

जबाब द याने. 

 
 

सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  हा यांच े

जय म हार धा याचे पाठ माग े असलेला लॉटवर च कर मा न लहान ते 

अधापूर रोडने घराकडे जात असताना जनेु शंकरराव कॉलेज अधापूर चे समो न 

रोडवर एक काळ  पवळ  जीप या चालकान े याच ेता यातील जीप भरधाव 

वेगात हाय गयी व िन काळजीपणाने चालवनू समो न जोराचे धडक देऊन 

उज या पायावर ,उज या मांड वर ,उज या खां ावर , जभेवर व उज या हातावर 

धडक देऊन गभंीर जखमी केले वगरेै मजकुराचे जबाब व न वर माणे गु हा 
दाखल. 

 वगरेै जवाबव न  वर माणे गु हा दाखल. 

 

दाखल करणार:-  

asi एस. के. नंदे मो.नंबर _9765764482पो. ठाणे अमलदर पो. टे. अधापूर  

 

तपािसक अमंलदार :_ 

पो हे.का/1839कांबळे पो टे अधापूर   मो.न.ं 9823342366. 

 

पो. टे. भार  अिधकार  नाव व मोबाईल नंबर :-   

पो. िन अशोक जाधव मो. नं. 7798834263 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

iksLVs foekurG iukdk uacj  20@2023 dye 323] 504] 506 Hkknoh   fn 11-01-2023 
ftYgk@ iks-

Bk.ks 
xqjua ?kMyk@xqUgk 

nk[ky@izkIr  
fn-osG 

xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko 
 
foekurG   
 
 
 
 
 

iukdk ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k  &  
fn 10@01@2023 jksth 
17%00  oktrk ps 
lqekjkl y{ehukjk;.k 
uxj ] ukansM  
 

fn’kk o varj %& 

  mÙkjsl 02 fdeh  
 
 iukdk nk[ky-rk-osG-%  

fnukad 11@01@2023  

ps    18%38 ok  

LVs-Mk- uksan Ø 24  oj  

 

 

iukdk uacj  
20@2023  
dye 
323] 504]  
506 Hkknoh   
 

 

fQ;kZnhps uko %&   

vkjrh Hkz f’kjh”k iksokj o; 33 
o"kZ O;olk; ukSdjh eiksmifu 
iksLVs f’kokthuxj ukansM]  
jk y{ehukjk;.kuxj ukansM 
 eks- u -8010823300 
 

vkjksihps ukao %&  

 
vkjksih vVd %& ukgh  

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o ;krhy fQ;kZnh gh 
vkjksihps ?kjh tkoqu frl rq ek>;k ?kjh dky dk vkyh gksrh vls 
fopkj.kk dsyh vlrk vkjksihus fQ;kZnhl f’kohxkG d:u FkkiMk cqD;kus 
ekjgk.k dsyh o ftos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs etdqjkps tckcko:u 
ek iksfu dkdMs lk ;kaps vkns’kkus iukdk nk[ky d:u iq<hy dk;Zokgh 
dkeh liksfu vkuynkl lk ;kapsdMs fnys 
nk[ky dj.kkj%&  
liksmifu dY;k.kdj iksLVs foekurG eksua 9623551038 
rikfld vaeynkj %&  
liksfu vkuynkl iksLVs foekurG ekau 7020201376 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iks-fu- Jh vfu:/n dkdMs  iks-LVs- foekurG  eks-ua- 9923131121 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
1½ ek-Jh panzlsu ns’keq[k mifoiksvf/k mifo ukansM ‘kgj  
eksua 9765390333  
2½ iks-fu- Jh vfu:/n dkdMs  iks-LVs- foekurG  eks-ua- 9923131121  
gs fnukad 11@01@2023 gs osG  12%47  ok uksan ua- 18 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw    

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



●      

● ¯पोलीस ेशन देगलूर  गूरन. 20/2022 कलम 65 ई  म ोॲ   िद 11.01.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 20/2022 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 11.1.2023  रोजी वेळ 
17.00  वा.  आरोपीचे हॉटेल 
समोर  सावजिनक रोड ा 
कडेला मौ आलूर  ता देगलुर  
 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 11 .1. 2022 रोजी वेळ 
20.22   वा.नोदं नं  38  
 
 
दाखल करणार- asi  
सरोदे   .ने. पो े देगलुर 
 

िफयादी चे नाव – सितष 
रामराव कदम  वय 40 वष  पो 
ना 507  ने.   पो. े . देगलुर 
मो.न. 9764135401 
 
आरोपीचे नाव-     
 
िमळाला माल –देशी दा  
िभंगरी सं ा ा असे लेबल 
असलेले   180 Ml मते ा 
एकुन 10 िसलबंद बॉटल िकमत 
70  दरापमाणे असा एकुन 
700 /-  चा ो गु याचा माल  

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी 
हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा  देशी दा  िभंगरी सं ा ा 
असे लेबल असलेले   180 Ml मते ा एकुन 10  िसलबंद 
बॉटल िकमत 70  दरापमाणे असा एकुन 700/-   चा ो 
गु याचा माल सह चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात 
बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
  
तपािसक अंमलदार-    पो हे कॉ  / 1984  सकनुरे  ने. पो े  
देगलुर 

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

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



 

DCR)  पो. टे. लोहा  .ग.ुर.न 04/2022 कलम 354,324,323,504,506,34 IPC माणे   द. 11/01/2023 

पो. टे. 

चे नाव 

गु न व कलम     गु हा घडला दाखल फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक  होय/ नाह  

                          हक कत 

  लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु न 04/2023 

कलम 

354,324,323,504 

,506,34 ipc माणे  

गु हा घडला:- 
द.10/01/2023 रोजी 

14.00 वा.सुमारास 

फयाद च ेशेतात मौजे 
सुनेगाव तालुका लोहा  
ज हा नांदेड 

 

दशा अतंर = प मेस 

03 कलोमीटर 

अतंरावर 

 
 
 
 

गु हा दाखल:- 

द.11/01 /2023 रोजी 
वेळ 16.22 वाजता 
टेशन डायर  न द  18 

वर.  

 

फयाद च ेनाव : -   

 

FIR त दली का:- होय 

 
 

आरोपी नाव व प ा:-  
 

 दाखल कारणर :- hc 491 लाटकर पो ट लोहा मोबाईल 

नंबर 8830449911 

                     
 
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 

 उिशराचे कारण= आज रोजी पो टे ला येऊन त ार  

जबाब दले व न 

 

खलुासा:- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी यांनी संगणमत क न फयाद त िशवीगाळ 

क न थापड बु याने मारहाण केली व वाईट हेतूने 

फयाद चा हात ध न ल जा वाटेल असे कृ य केले व 

फयाद चा पती सोडव याक रता आले असता यांना पण 

डा या हातावर तसेच पाठ त  लाकड  काठ ने व ऊस 

तोड या या कथे या दांड ने मारहाण क न गभंीर दखुापत 

केली वगरेै फयाद व न मा.स पो. िन. शेख साहेबां या 
आदेशाने बाजसू माणे गु हा दाखल.  

         

तपासीक अमंलदार HC 2111 ितडके मो. न. 9767242111 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

              मा. पो. िन. ी तांबे साहेब  

              मो. .9850188100 

 

भेट देणारे अिधकार  चे नाव मो. . 

केलेला तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

 पोलीस टेशन मुखेड ०२/२०२३ कलम 174.cRPC  दनांक 11/01/2023 

  पोलीस 

टेशनचे नाव 

मखेुड 

 

 गु हा र ज टर नबंर व 

कलम 

 गु हा पना का/ अ. ./ ो ह /घडला व 

दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक होय नाह  

हक कत 

पोलीस 

टेशनच े

नाव मखेुड 

 आ. . 

०२/२०२३कलम 

174.cRPC  
 

 मयताच ेनाव :-  

 
 
 
 
 
 
  

 अम.ृ घडला तार ख वेळ व 

ठकाण दनांक 0१/०१/२०२३ वा  
वेळ १४:०० वाजता वतःच ेशेतात 

मोज ेधनज. 

 
 
 दाखल:- 

द11/01/2023 वेळ १३:१० वा 
टे डा.नोद न ं१९ 

 

 दाखल करणार: पोहे का 23 67 

मो न.ं8390248699माडप  ेपो ट 

मखेुड 

 

 मरणाचे कारण:- वषार  औषध 

प यान ेउपचारादर यान मयत. 

खबर देणार:- एस.के 

बायस पोहे का 
ब.न.२०९३ पो टे नांदेड 

ामीण मो. न 

9765210818  नांदेड 

ामीण 

 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
 
 
 
 
 उिशरा च ेकारण :- आज 

रोजी कागदप  ा  

झा यान े

हक कत.  नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील मयत बाई 

ह  वतःच ेशेतात कोणते तर  वषार  औषध प यान ेतीस 

उपचारा कामी स.द. देगलूर  येथ े उपचार क न पुढ ल 

उपचारासाठ  सद व णुपुर  नांदेड वाड मांक 52 म य ेशर र 

केल े असता उपचार चाल ू असताना दनाकं ०१/०१/२०२३ 

रोजी वेळ 18: 20 वाजता मरण पावली आहे वगैरे R mlc 

२०/२०२३ माण ेकागदप  जमा झाल ेव न   अम ृदाखल . 

 

 तपासी अिधकार :- ASI पांडे  मो. न ७५८८०६८२५६.. 

 
 पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाच ेनाव व मोबाईल – pi 

गोबडे साहेब पो. टे.मखेुड मो.न+ 8805957400 

 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांच ेसचूना माण े

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

                                      पो. े िबलोली   गुरनः -05/2023 कलम 392,170,34 भादिव    िद. 11/01/2023 
 

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   
गुरनः -
05/2023 
कलम 
392,170, 
34  भादिव     

गु.घ.ता.वेळव िठकाणः  
िद.11/01/2023 रोजी 
11.05 वाजताचे सुमारास 
िबलोली ते देगलुर जाणारे 
मेन रोडवर खतगाव 
पाटीजवळ ता िबलोली 
 
                                      
गु ा दाखल 
िद.11/01/2023चे 19.08 
वा नोदं नं 17 वर 
 
 
 
उशीराचे कारण-फीयादीची 
मन ती बरोबर नस ाने 

ामुळे आज रोजी येवून 
त ारी जबाब िद ाने 

िफयादीचेनाव-मालु देवराव 

कांबळे वय 38 वष वसाय नौकरी 

सेवकिज प बांधकाम उपिवभाग 

देगलुर रा.मलकापुर पो देगाव 

ता.देगलूर   

 
आरोपीचे.नाव-अनओळखी दोन 
ईसम   
 
आरोपी अटक – नाही 
 
गेला मालः - एक तोळयाचे दोन 
अंगठयािकं अं 40,000/ पयाचा 
माल  
िमळाला मालः - िनरंक   

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादी हा ाचे मोटार सायकलव न बीलोली ते देगलुर 
जात असतांना मुत ाळ गावाजवळील खतगावा 
पाटीजवळ रोडवर दोन अनओळखी ईसम ु टीव न 
येवुन माझे समोर ु टी लावुन आ ी पोलीस अस ाचे 
बतावणी क न लायस  दा  असे णुन  फीयादीचे 
गळयाला चाकुचा धाक दाख्वुन ाचे हातातील बोटातील 
एक तोळयाचे सो ाचे दोना अंगटया कीमंती अंदाजे 
40,000/ पयाचे बळजबरीने काढुन घेवुन धाक 
दा ुनिनघुन गेले वैगेरे त ारी जबाबाव न वर माणे 
गु ा दाखल क न पुढील तपास पोिन  न टे साहेब यांचे 
कडे आहे.     
 
तपािसकअंमलदार- ए.एन.न टे पो. े .िबलोली. मो.नं. 9823802677 

 दाखलकरणारः  ASI  शेख आयुब   
पोलीस. ेशन,िबलोली.मो.नं 9823628983 

 
 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



DCR)  पो. टे. लोहा  .ग.ुर.न 05/2022 कलम 354,324,323,504,506,34 IPC माणे   द. 11/01/2023 

पो. टे. 

चे नाव 

गु न व कलम     गु हा घडला दाखल फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक  होय/ नाह  

                          हक कत 

  लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु न 05/2023 

कलम 

354,324,323,504, 

506,34 ipc माणे  

गु हा घडला:- 
द.10/01/2023 रोजी 

14.00 वा.सुमारास 

फयाद च ेशेतात मौजे 
सुनेगाव तालुका लोहा  
ज हा नांदेड 

 

दशा अतंर = प मेस 

03 कलोमीटर 

अतंरावर 

 
 
 
 

गु हा दाखल:- 

द.11/01 /2023 रोजी 
वेळ 19.35 वाजता 
टेशन डायर  न द  20 

वर.  

 

फयाद च ेनाव : -  

FIR त दली का:- होय 

 
 

आरोपी नाव व प ा:-  
 

 दाखल कारणर :- hc 491 लाटकर पो ट लोहा 
मोबाईल नंबर 8830449911 

                     
 
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 

 उिशराचे कारण= आज रोजी हो टेलला येऊन 

त ार  जबाब दले व न 

 

खलुासा:- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख गाणे यातील 

आरोपी यांनी संगणमत क न फयाद  ह  हशीला 
चारापाणी कर याक रता बाजू या असले या शेताकडे जात 

असताना आरोपीतांनी तू ा र याने का जात आहेस आ ह  

तुला या र याने जाऊ देत नाह  हणून वाद घालून 

िशवीगाळ क न थापड बु यांनी मारहाण केली व वाईट 

हेतूने फयाद चा हात ध न ल जा वाटेल असे कृ य केले व 

फयाद चा पती सोडव याक रता आले असता यां या 
डो यात ऊस तोड या या कोय याने मारहाण क न गभंीर 

व पाची दखुापत केली वगैरे फयाद व न मा.स पो. िन. 

शेख साहेबां या आदेशाने बाजसू माणे गु हा दाखल.  

           

तपासीक अमंलदार HC 2111 ितडके मो. न. 9767242111 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

              मा. पो. िन. ी तांबे साहेब  

              मो. .9850188100 

 

भेट देणारे अिधकार  चे नाव मो. . 

 

केलेला तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

पो टे  उमर 1त5ेग.ु र .न 08/2023 कलम 325,294,323,504,506,34 भाद व दनांक- 11/01/2023 

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

वेळ 

गुरन/ंकलम खबर देणार यांच ेनाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

   हक कत  

पो टे चे नाव 

 
 
पोलीस टेशन, 

उमर  पो टे  

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण 

द. 10/01/2023 

रोजी 08.00व वाज या या सुमारास 

आरोपीच ेघरासमोर मौज ेकुदळा 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ दनांक- 

11/01/2023 रोजी 19.01वा. 
न द 13 वर  

 
 
 
 
दशा व अतंर 

 प म 8 क .मी 
 

गुरन—ं भाग 5 

गु. र .न. 

08/2023 कलम  

325,294,323,504, 

506,34 भाद व 

 
 
 
 
उिशराच े आज रोजी 
पो टे ला येवनु 

फयाद द याने  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद च ेनाव:- वीण बाबुराव 

गायकवाड वय28 यवसाय मजंरु  

राहणार कुदळा ता.उमर  

मो.7669162373 

 
 
 
 

आरोपी 
 
 
 
 
आरोपी अटक:-- नाह   

 

खुलासा 
सादर वनंती क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  हा 
कराणा सामान घर  नेत असताना यातील आरोपी याचे घरासमोर 

फयाद स मोबाईलवर फोन आ याने फोनवर बोलत थांबला असता 
यातील आरोपीन ेअ ील िशवीगाळ क न त ूइथे फोनवर का बोलत 

आहेस असे हणनू आरोपीन े हातातील काठ ने फयाद या मांड वर 

कमरेवर व पाठ त मारले सदरचे भांडण सोडव यासाठ  फयाद ची आई 

आली असता तीस  पण आरोपीन े काठ ने उज या हातावर मा न 

फॅ चर क न दखुापत केली वगरेै जबाबाव न 

 गु हा दाखल क न सपोिन करे साहेब यांचे आदेशा वये बीट पोहेकॉ/ 
1982 

सरोदे 9850752288 

 मो. 
दाखल करणार:---PSO पोहेकॉ  /2413 मो. 9604510488 

 
तपािसक अंमलदार -  

भार  अिधकार  –पो.िन भोसले मो. नं 703883358 

घटना थळ  भेट देणारा अिधकार  – 

घटना थळ  भेट देवुन परत 

आरोपीचे पवू इितहास नाह   

 

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई नाह   

 
 

 

 



 

पो टे हमायतनगरग.ु र.नं 05/2023कलम 12(A)crpc द.11/01/2023 

पो टे नाव  ग.ु र. नं. व कलम 12(A) ग.ु घता. वळे व 
ठकाण  

िमळाललेा माल खुलासा  

हमायत 

नगर 
 
 
 
  
 

05/2023कलम 12 (A)Crpc  
 
 
 फयाद - यामसुंदर पी गगंाधर 
नागरगोजे वय 41वष यवसाय नोकर  
पो.ना 
1272पो टे हमायतनगरमोन7ं083621700 
 
 
 आरोपी - 
  

द.11/1/2023रोजी 
17:15 वाजता या 
समुारास 
मौजखेडक )बा   (
पा या या टाक जवळ 
प मसे 
5 कमीता हमायतनगर  

 दाखल करणार -ASI 

साखरेमोन.ं 
8378981645 

 
नगद  
680/वजगुाराचे 
सा ह य व  1 
बॉलपने काबन चा 
एक तुकडा 
क याण मट याची 
िच ट  जनुी 
वापरती  
   

सादर वनतंी वर नमदू तार ख ववळे  
व ठकाणी यातील आरोपी यांनी 
क याण नावाचा मटका ओपन मटका 
जुगार वनापरवाना बकेायदेशीर र या 
खेळत व खेळवीत असताना िमळून 
आला वगैरे मजकुराचे फयाद व न  
बाजूस माणे दाखल क न पुढ ल 
चौकशी कामीमा. पो. िन.  यां या 
आदेशाने बीट LASI कागनमेॅडम 
यां याकडे दला 
करणार- 

तपासीअमंलदार- 

L ASI  कागने Mo 9921623333 

 
 
पो ट भार  अिधकार  याचें नाव 
मो.नं.-  
पो.नी. 

िब.डी.भूसनरु 

मो.9834774799  

आरोपीचे पवू इितहास नाह   

 

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई नाह   



 
 

 

           पो. टे.धमाबाद गुरन न.ं  05/2023 कलम 283 भाद व दनांक  11/01/2023 

पो. टे.धमाबाद 

गुरन न.ं  05/2023 कलम 

283 भाद व  

गु हा घडला तार ख वेळ . 

दनाकं  11/01/2023 वेळ  

13-30  वाजताच ेसमुारास 

नर  चौक नर  कराणा 
दकुानासमोर सावजिनक 

रोडवर धमाबाद 

 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनाकं  11/01/2023 च े 

13-47 न द न. 13 

 
 

दाखल करणार = ASI 

आबेद   पो ट धमाबाद 

मो. 9823027835 

फयाद  - पुंडिलक माधवराव क े वय 32 वष 

यवसाय नोकर  पोका 937 पो टे धमाबाद मो. 
9552514576 
 
 
 
आरोपी =   

 

पो ट भार  अिधकार  

पोलीस िनर क हबारे सर पो ट धमाबाद 

मो. 9730432436 

 
 
 

खलुासा-सादर वनंती क  यातील नमूद तार ख 

वेळ  व ठकाणी नमूद यातील आरोपीन े याचा 
ता यातील अटो मांक हा सावजिनक रोडवर 

उभा क न यणेार जाणारे वाहनास व लोकां या 
जवीतास इजा व धोका िनमाण होईल अ या 
अव थते थांबललेा िमळून आला. वगैरे  फयाद 

व न गु हा दाखल. 

 
 

तपासी अमंलदार  -   ASI करा मुगं े टे धमाबाद 

मो. 9823184089 

 

आरोपीचे पवू इितहास नाह   

 

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई नाह   

 
 
 

 



 

पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न.15/2023 कलम 279,337 भाद व दनांक 11.01.2023  

पोलीस 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळ व ठकाण 

ग.ु द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत  

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण दनांक  

 दनांक 10/01/2023 चे दपुार  

12.30 वा च ेवागतकर साहेब 

यांच ेदवाखा या समोर ल 

रोडवर भोकर 
 
 

दशा व अतंर 

प मेस 02 क मी अतंरावर 

 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक 11/01/2023 

वेळ 19.39 वाजता 

टेशन डायर  नंबर 30 

 
 

ग.ुर.न. 

15/2023 

कलम 

279,337 

भाद व 

 
 
 
 
 
 

 

फयाद च ेनाव 

 अबंादास अ पाराव कदम वय 72 

वष यवसाय िश क रा 

गोकुळनगर भोकर ता भोकर ज 

नांदेड मो.न.ं 7498600084 

 
 
 

आरोपीचे नाव 

 

आरोपी अटक- 

िनरंक 

 
 

खलुासा         

सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद  हे भोकर नगरपालीका कडे गु टेवार  कर या कर ता गेले 

होते काम क न िन काळजीपणे चालवुन फयाद स धडक 

द याने करकोळ जखमी झाले व डा या पायास मार लागला आहे 

वगरेै मजकुराचे जबाब व न मा पो िन साहेब यांच ेआदेशाने गु हा 
दाखल क न पुढ ल कायवाह  कामी बट पोहेकाँ 2090 पांढरे 
यांचेकडे दला. 
 

दाखल करणार   पोहेकाँ 69 जाधव (PSO) पो टे भोकर मो 

न.ं9373304540 

 

तपासी अमलदार पोहेकाँ 2090 पांढरे 

पो ट भार  अिधकार   

पो. िन.पाट ल साहेब मो.9923104521 

घटना थळ  भेट देणारे  पोहेकाँ 2090 पांढरे 

पो. टे. भोकर  

 

आरोपीचा पूव इितहास आरोपीवर गु हा दाखल नाह  

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई नाह  

 
 



 
 

चे सुमारास 
वाहेद कॉलनी वाजेगाव 
ता.िज.नांदेड. 

 पि मेस 08 िक 
मी अंतरावर 
 

सयद आजम िप.सयद मौला 
वय 35 वष वसाय खाजगी वसाय 
रा.पाकीजानगर देगलुरनाका नांदेड. 

 

 
 

िफयादी हा ाचे 
वाहेदनगर येथील ॉटवर जेवन करत बसला असता यातील आरोपीतांनी संगणमत 
क न िफयादीस मागील भांडणामधील ॉटचे पैसे दे ाचा कारणाव न थापडा 
बु ाने मारहाण क न माईवर व बहीणीवर अ ल िशवीगाळ केले व खंजरने मा न 
खतम क न टाकतो अशी िजवे मार ाची धमकी िदली मजकुराचे

सपोउपिन भालेराव 

च धर 

 



ह.का.

ह.का. वा. 
बिळरामपुर 
ता.िज.नांदेड 
आरोपीचे राहते 
घरी  

पुवस 01 
िक मी अंतरावर 
 

सपोिन पांडंुरंग माने वय 36 वष वसाय 
नौकरी सपोिन थािनक गु े शाखा नांदेड. 

 
  िद.11/01/2023 रोजी चे 21.47 

वा. ेडा .40 वर आरोपी अटक आहे  

एक गावठी कठठा(अि श ) व 4 
िजवंत काडतुस

 
 

वा. बिळरामपुर नांदेड येथे ईसम नामे अवधुत 
ऊफ ल जी गंगाधर दासरवाड वय 23 वष रा.बौ द िवहाराजवळ ता.िज.नांदेड हा 
िबनापरवाना बेकायदेशी र ा एक गावठी कठठा(अि श ) व 4 िजवंत काडतुस 
बाळगुन िमळुन आला. मजकुराचे

 

सपोउपिन िड. िगते 

पोउपिन िबचेवार 

 



दर ान 
काळे र येथील पा ाचया 
टाकीजवळ गोदावरी 
नदीपा ात िव ुपूरी 
ता.िज.नांदेड. 

बालाजी िप. शंकरराव पाटील वय 38 
वष वसाय ापार रा.िम नगर नवीन कौठा नांदेड

. 

 सुिनल मारोती ढगे वय 24 वष 
रा.ढवटाकळी (A.P.) ह.मु.िम नगर नवीन कौठा 
नांदेड. 

पा ात बुडुन मरण पावला

खबर देणार यांनी पो ेला येवुन खबर िदली िक, ांचा भाचा मयत 
सुिनल मारोती ढगे याचे डो ावर परीणाम झा ाने ाचा डॉ.जोशी 
यांच्याकडे िवलाज सु  होता तो िद.11/01/2023 रोजी 12.00 
वाजताचे दर ान काळे र येथील पा ा ा टाकीजवळ गोदावरी 
नदीपा ात बुडुन मरण पावला आहे

सपोउपिन भालेराव 

गवळी



वा. चे 
सुमारास राहते 
घ न मोहमदीया 
नगर वाजेगाव 
ता.िज.नांदेड. 

 

शेख युसूफ िप. शेख अमीर वय 66 वष वसाय मजुरी 
रा. मोहमदीया नगर वाजेगाव ता.िज.नांदेड.  

शेख िफरोज शेख युसूफ वय 26 वष 
वसाय ंबर रा. मोहमदीया नगर वाजेगाव ता.िज.नांदेड. 

उंची-5.6 इंच, सावळा नाक-
सरळ, चेहरा- लांबट, पोशाख- अंगात उदी रंगाचा शट व िज  
पँ  पायात च ल  
 

आज पावेतो सव  शेाध घेतला असता िमळुन न 
आ ाने 

मुलगा नामे शेख िफरोज शेख 
युसूफ वय 26 वष वसाय ंबर रा. मोहमदीया नगर 
वाजेगाव ता.िज.नांदेड हा िद.01/01/2023 रोजी राहते 
घ न कोणालाही काहीएक न सांगता िनघुन गेला तो 
आज पावेतो परत आला नाही ाचा सव  शोध घेतला 
असत िमळुन आला नाही 

सपोउपिन भालेराव 

पोना चंचलवाड जावेद

 

 



पोलीस टेशन मखेुड    आ. . ०१/२०२३कलम 174.cRPC   दनांक 11/01/2023 

  पोलीस टेशनचे 
नाव मखेुड 

 

 गु हा र ज टर नंबर 

व कलम 

 गु हा पना का/ अ. ./ ो ह /घडला 
व दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक होय नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनचे नाव 

मखेुड 

 आ. . 

०१/२०२३कलम 

174.cRPC  
 

 मयताचे नाव :- 

म हार  माधव तोरटे 

वय ३१वष रा. पाळा 
तालुका मखेुड ज हा 
नांदेड 

 
 
 
 
 
 
  

 अम.ृ घडला तार ख वेळ व ठकाण 

दनांक 05/12/2022रोजी  चे 

15.30वा. मोज ेचाडंोळा िशवारात 

शे या चारत असताना. 
 
 
 

 दाखल:- 

द11/01/2023 वेळ ११:२७ 

टे डा.नोद न ं१६ वाजता 
 

 दाखल करणार: पोहे का 23 67 मो 
न.ं8390248699माडप े पो ट 

मखेुड 

 

 मरणाचे कारण:-रानडुकराने 

पाठ मागनू जोराची धडक द याने 
उपचारादर यान मृ यू 

खबर देणार:- एस.के बायस पोहे का 
ब.न.२०९३ पो टे नांदेड ामीण मो. 
न 9765210818  नांदेड ामीण 

 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
 
 
 
 
 

 उिशरा चे कारण :- आज रोजी 
कागदप  ा  झा याने 

हक कत.  नमूद तार ख वेळ  व ठकाणे यातील मयत हा 
मोजे चांडोळा िशवारात शे या चारवत असताना 
रानडुकराने पाठ मागनू मयतास जोराची धडक द याने 

जखमी झा याने सद मखेुड येथून उपचार घेऊन सद 

व णुपुर  नांदेड येथे वाड नंबर 30 म ये शर क झा याने 

मयतावर उपचार चाल ू असताना दनांक 11. 12. 2022 

रोजी वेळ 18:३०वाजता मयत झाला वगरेै कागदप  ा  

झा याने आज रोजी अम ृदाखल . 

 

 तपासी अिधकार :- ASI वाघमारे मो. न ९९२३४८१७६२. 

 

 पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाच ेनाव व मोबाईल – pi 

गोबडे साहेब पो. टे.मुखेड मो.न+ 8805957400 

 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माणे 

 
 
 
 



.            

 

 

  
         

 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

    
 

 
  

    
   

    
 
       

   
 

   
   

     
 
 

   
 

  

  
      

    
      

 
   

 
     
 

        
 

     
 

                    
      

         
      

      
       

      
 
      

  
 

       
    

 
      

 
   

    

     


