
 
 

iksLVs ps uko  f’kokthuxj xqUgk@vijk/k dzaekd - 82@2023  dye 394]34 Hkknoh  fnukad %& 17@03@2023 
ftYgk@ iks-Bk.ks iukdka ?kMyk@xqUgk 

nk[ky@izkIr  fn-osG 
i-uk-dk-xqjua @ 

dye 
[kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 

fQ;kZnh@vkjksih 
gdhdr 

 ftYgk -ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
f’kokthuxj  

 
xqUgk ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k & 
 fn-14@03@2023 osGh  
ldkGh  08-00 
oktrk rs 08%30 ps 
njE;k.k egkRek Qqys 
‘kkGk ekxs jsLV gkWml 
toG ukansM 
 
 
fn’kk varj  
  mRrjsl  02 fdeh  
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-%& 
17@03@2023 ps  
00-29 ok  
LVs Mk Ø 02 oj-         
 

 
xqUgk@vijk/k dzaekd - 
82@2023  dye 
394]34 Hkknoh  
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
 x.ks’k vuqjr yqxkjs o; 24 o”kZ O;- 
f’k{k.k jk-eq-iks-iksuHkkslh rk-da/kkj 
ft- ukansM g-eq-tSueafnj oftjkckn 
ukansM eksdz 7410760918 tkr ejkBk 
 
 
vkjksihps uko %&  
nksu vukSG[kh ble ¼uko xko ekghr 
ukgh½ 
 
vkjksih vVd rk osG %& fujad 
 
mf’kjkps dkj.k % 
 fQ;kZnhus vkt jksth iks LVs yk ;soqu 
fQ;kZn fnY;kus   
 
xsyk eky%& 

 OPPO  diauhps A-53 eksckbZy 
tquk okijrk fd-v-14500@& 
 

[kqyklk%& - lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy fQ;kZnh gk frps vkbZ Jhuxj ;sFkhy dkokj LdqVhoj usmu 
lksMqu ijr ;a’koar dkWyst dMs jsLV gkml ekxsZ dkWystdMs tkr 
vlrkuk nksu vukSG[kh blekauh LIysMj eksLkk oj ikBhekxq.k ;smu 
R;kPkh LdqVh Fkakcoqu [katjpk /kkd nk[koqu iSls dk< vls Eg.kqu 
FkkiMcqD;kuh ekjgk.k d:u f[k’kkrhy vksiks daiuhpk ,s-53 
eksckbZy tquk okijrk fd-v-14]500@&:i;kpk tcjhus fgldkoqu 
?ksmu ekslkoj iGqu xsys Eg.kqu xqUgk nk[ky- 
 
nk[ky dj.kkj %& 
iksuk @2547 ok?kekjs iks-LVs-f’kokthuxj eksdz 8669005593 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
 liksfu Mksds iks-LVs- f’kokthuxj eksdz 8652147575 gs fnukad 
17@03@2023 jksth  ps  00%29   ok uksan ua-03 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
pktZ liksfu Mksds iks-LVs- f’kokthuxj eksdz 7410760918  
rikfld vf/kdkjh %& 
liksfu ekus iks-LVs-f’kokthuxj eksdz 9403546846 
 fu;a=.k d{k vf/kdkjh%& 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& nksu vukSG[kh ble ¼uko xko ekghr ukgh½ 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 



                                                                                                                              

iksLVs f’kokthuxj iukdk dz 84@2023 dye 323]504]506]Hkknoh fnukad 17@03@2023   

ftYgk@ iks-Bk.ks iukdka ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  fn-osG 

i-uk-dk-xqjua @ 
dye 

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

gdhdr 

 ftYgk -ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
f’kokthuxj  

Ikukdk  ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k & 
 fn-07@03@2023 osGh  
ldkGh  07-00 
oktrk ps njE;k.k 
yscj dkWyuh ukansM  
 
 
 
fn’kk varj  
  if’pesl  02  
fdeh  fcV dz 02  
 

 
 
 
 
iukdk nk[ky-rk-osG-
%& 17@03@2023 ps  
16-16 ok  
LVs Mk Ø 23  oj-         
 

Ikukdk @vijk/k 
dzaekd - 84@2023  
dye 323] 504] 
506  Hkknoh  
 
 
 
 
 
 
 
iksyhl fu;a=.k d{k 
;sFks izkIr fnukad o 
osG  
fnukad 17@03@2023 
ps  18%20  oktrk 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
  
vkjksihps uko %&  
 
ikS.khZek oku[ksMs  jk-ukxiqj tkr ckS/n  
 
 
vkjksih vVd rk osG %& fujad 
 
 
 
mf’kjkps dkj.k % 
 fQ;kZnhus vkt jksth rdzkjh tckc 
fnY;kus  
 
 
 

[kqyklk%& - lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy fQ;kZnh gh pk eqykph o ukxiqj  ;sFkhy  vkjksih fgph 
baLVkxzkeoj nksu o”kkZiqohZ vksG[k >kyh gksrh o fQ;kZnhpk eqyxk 
fryk HksV.;kl tkr ;sr gksrk R;k eqyhus  R;kl izsekr ikMys o fn 
07@03@2023 jksth ldkGh 07%00 oktrk fQ;kZnhps ?kjh ;soqu 
fQ;kZnhl o eqykl o tko;kl f’kohxkG d#u ekjgku d#u 
rqepk eqyxk yXu djhr ukgh rj rqEgkyk [kRre djrks Eg.kqu 
/kedh fnyh oxSjs  tckc o#u iukdk nk[ky  
 
nk[ky dj.kkj %& 
iksgsdkW 2155 tenkMs iks LVs f’kokthuxj eks ua  9284401800 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
 liksfu Mksds iks-LVs- f’kokthuxj eksdz 8652147575 liksfu ekus  iks 
LVs f’kokthuxj eks ua  9403546846 iksmifu nsodrs iks LVs 
f’kokthuxj eks ua  9579671013  
  gs fnukad 17@03@2023 jksth  ps  16%52   ok uksan ua-24 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
 liksfu Mksds iks-LVs- f’kokthuxj eksdz 7410760918  
rikfld vf/kdkjh %& 
iksmifu nsodrs iks LVs f’kokthuxj eks ua  9579671013  
 
 fu;a=.k d{k vf/kdkjh%& iksmifu fV ts iBk.k eks ua  7775924678 
lax.kd vkWijsVj% eiksdkW 1068 yks.ks eks ua  7666337011 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 



 

                                                                      पो. टे. उ माननगर  आ.म.ृन ं12/2023कलम 174 सी.आर.पी.सी.   द.17/03/2023 

पो. टे. च ेनाव      आ.म.ृ. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल  फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 उ मान नगर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.म.ृन ं

12/2023कलम 174 

सी.आर.पी.सी. 
माणे 

घडला:- द. 14/03/2023 चे 12.00 ते 19.00 वा. 
चे दर यान हणमंत यंकट  कौट कवार यांच े

शेतातील वह र मौ. लाडका िशवार,  ता कंधार ज 

नांदेड पुवस 15 कमी 
 
 

 आ.म.ृदाखल:- द.17/03/2023 चे 15.29वा 
टे.डा न ं 21 वर  

 
 

दाखल करणार:- 

 HC 564 एस.एफ.च हाण  पो टे उ माननगर 

मो 8888848937 

 

फयाद चे नाव:- स यम नागोराव बोयवारे 

वय 21 वष यवसाय मजुर  रा लाडका ता 
कंधार ज नांदेड जात मातगं मो. 
9764790788 
 
 

FIR त दली का:- होय 

मयताचे नाव व प ा:- नागोराव तुळशीराम 

बोयवारे वय 47 वष यवसाय मजुर  ता. 
कंधार ज. नांदेड 

 

मरणाचे कारण :- व हर त पड याने पा यात 

बुडून मृ यू 

 
 

उिशराचे कारण: - फयाद  हा दःुखात 

अस याने आज रोजी पो. टे ला येऊन त ार 

द याने 

 
 

खलुासा :- सादर वनंती क  वर नमूद ता. 
वेळ  व ठकाणी यातील खबर देणार यांच े

मयत वड ल यांचे गावातील हणमंत 

कौट कवार यांचे व हर वर पाणी प यासाठ  

गेले असता व हर त पड याने व यांना 
पोहणे येत नस याने ते पा यात बुडून मृ यू 

पावले आहेत व यांचे मरणाबाबत कोणावर 

संशय अगर त ार नाह  असा जबाब द याने 

नमूद माणे आ म ृदाखल 

    

तपासी अमंलदार:  NPC 2536 बी. ह .राठोड 

पो. टे. उ माननगर  

मो. 9822630689 

 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव  व मो. . 

 मा. सपोिन पी.ड .भारती सर 

मो. 8378989949 

 

भेट देणारे अिधकार  चे नाव मो. . 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 



                                           

 

पो. टे वमानतळ गुरनं 96/2023 कलम279,304(अ) IPC  द-17.03.2023 
 

ज हावपो. टे.चेनाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

 
. वमानतळ गु.घ.ता.वेळ व ठकाण – 

द 14.03.2023 रोजी 03.30 

वा चे सुमारास हशीचे 
बाजार जवळ ल डवायडर 
कामठा नादेंड  
 

दशा व अंतर – उ रेस 4 
km  
 
 

गु हा दाखल ता. वेळ – 

द  17.03.2023 रोजी वेळ 
15.24 वा टे.डा. 27 

गुरनं 96/2023 

कलम279,304(अ) 
IPC 

फ फयाद - 
आरोपी-  

 

उशीराचे कारण – 

द:ुखात 
अस यान े आज रोजी 
पो. टे. ला येवनु 
त ार दली. 

खलुासा – सादर वनतंी क,नमूद तार ख वळे  व 
ठकाणी यातील फयाद  यांचा पती माळटेकड  
गु ारा कडुन शंकरराव च हाण चौकाकडे अटँो 
हा  हयगय व िन काळजीपण,े भरधाव वेगात वत: 
चालवनु कामठा यथेील हशीचे बाजार जवळ ल 
डवायडर वर अटँो आदऴुन प ट  होवुन 
फयाद च े पती नामे िस ाथ व नाथ काकरे गंभीर 
जखमी झाले वत :चे मरणास कारणीभतु 
झाले.  वगैरे मजकुराचे जबाबव न मा.पो.िन.नरवाडे 
सा.यांचे आदेशाने वर माणे गु हा दाखल क न 
तपासकामी सपोिन पठाण सा यांचेकडे दला. 
दाखल करणार-सपोिन जाधव  मो.न.9765902710 

 तपास  करणार – सपोिन पठाण  मो.न.ं 8638361977 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 

 

 

 



पो टे   उमर  गु. र .न 61/2023 कलम 457.380 भा .द.वी.कलम. माण.े द 17/03/2023 

ज हा/ठाणे  गुरन.घडला /गु हा दाखल/ ा  द. वेळ गुरनं/कलम खबर देणार यांचे नाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

   हक कत  

 
 

, उमर   

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण 

द 01/01/2019रोपासनू 

ते17/03/23 पावेतो मोज े मझेु 

नरसी तालकुा नायगाव ज हा 
नांदेड तालकुा उमर . 

 
 
 
 

गु हा दाखल ता. वेळ 

द17/03/2023  टे डा नं  020 

दाखल.वेळ 14:18 वा. 

गुरन—ं61/2023 कलम 

457,.380भा.द.वी 
 
 
 
 
 
 
 
 

दशा व अतंर:-

द णेस10 कमी 

फयाद च े नाव:-

साहेबराव पोतलाजी 
कमळे वय 37 वष 

यवसाय शेती राहणार 

गोरठा तालकुा 
उमर मो.न ं

8788144566 
 
 
 
 

आरोपी नाव:-- अ ात 

 
 
 
 

गेला माल:--70000 

खुलासा-----सादर वनतंी क  वर नमदु ता वेळ  व ठकाणी यातील अ ात आरोपीन े फयाद या 
घराचे कुलपू तोडून घरात घुसनू फयाद चे प ीने तुर या डाळ या ड यात ठेवललेे दािगने सो याचे 

एक दाणी दहा ॅम गोस सहा ॅम कानातील रंग चार ॅम असा एक ज.ुवा प नास हजार पयांची 
सो याचे व चांद चे चार हातातील बागं या कडे 40 तो याची व दहा तो याची पायातील चांद ची चैन 

असा एकूण वीस हजार पयांच ेचांद च ेदािगने असा एकूण सात हजार पयांची सो या व चांद चे 

दािगने कोणीतर  अ ात चोर याने चो न नेल े वगरेै जबावाव न बाजूस माणे माननीय पोिन 

साहेबांचे आदेशान ेगु हा दाखल क न कायवाह  कामी नपीसी1017 क े यां याकडे दले   

 

दाखल करणार:---PSOHC-1670जाधव उमर  पोलीस ठाणेअमंलदारपो ट टेशन उमर मो.नं 

8888807597 
 
 

आरोपीचे पूव इितहास------आरोपी नाव गाव मा हत नाह   

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई------ 

 
 

 

 

 

 



पो टे   उमर  ग.ु र .न 60/2023  कलम  498,323,34  भा .द.वी.कलम. माण.े द17/03/2023 

ज हा/ठाणे  गुरन.घडला /गु हा दाखल/ ा  

द. वेळ 

गुरनं/कलम खबर देणार यांचे नाव व प ा फयाद / आरोपी    हक कत  

, उमर   गु हा घडला.ता वेळ 

ठकाण 

द 01/01/2019 रो 
पासनू त े 17/03/23 

पावतेो मोज े  नरसी 
तालुका नायगाव 

ज हा नांदेड तालकुा 
उमर . 

 
 
 
 
 
टे डा न ं020 

दाखल द17/03/2023 

.वेळ 14:18वा. 

गुरन—ं60/2023 

कलम 

498,अ,.323,34 

भा.द.वी 
 
 
 
 
 
 
 

दशा व अंतर:-

द णसे10 कमी 

फयाद च ेनाव:-  

 
 
आरोपी नाव:--  

 
 
 
:-- 

खलुासा-----सादर वनंती क  वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी 
यातील नमूद आरोपीन ेसगंणमत क न फयाद स ल नाम य े

झालेला खच आणनू दे हणनू दोन लाख पयांची मागणी केली 
व त ू चांगली दसत नाह स मी तलुा सोडून देतो अस े हणून 

थापडा भु यान े मा न शार रक मानिसक छळ केला वगैरे 

त ार  जबाब व न गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी 
माननीय पोिन सा यां या आदेशान े बट hc2354गेडाम 

यां याकडे  दला 
 
 
 
दाखल करणार:---PSOHC-1670जाधव उमर  पोलीस ठाण े

 अंमलदार पो ट टेशन उमर मो.न ं8888807597 

 
 
 

आरोपीचे पूव इितहास-----आरोपी नाव गाव मा हत नाह   

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई-------- 

 
 

 
 
 
 



पोलीस टेशन  उ मानगर गुरन 34/2023 कलम- 457,380,511 भाद व. दनाकं.17/03/2023 

  पोलीस 

टेशनच ेनाव 

 
 
 

 गु हा र ज टर नंबर व कलम  गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर, प ा 
आरोपी अटक होय /नाह  

हक कत 

 

उ माननगर 
गरुन 34/2023 कलम- 

457,380,511 भाद व. 

 

गु ाचे कारण:- 

उिशराचे कारण :-  फयाद ने 
आज रोजी पो टला येऊन 

जबाब द याने वर माणे 

गु हा दाखल. 

गेला माल :  

िमळाला माल :- िनरंक  

 

 गु हा घडला दनाक वेळ व 

ठकाण :- द.15.03.23 रोजी 
तेवीस वाजनू 30 वाज याचे 

सुमारास ऋ षकेश कराणा 
दकुान मौजे वाका तालुका लोहा 
 
 

ठकाण :-मौज े वाका तालुका 
लोहा ज हा नांदेड 

 

दशा :  पूव 25 कमी 
 
 

 गु हा दाखल दनांक:- द. 

17.03.23 वेळ 19.17 टेडा 26 वर 

 

 चेक िल टची पुतता केली अगर 

कसे  :-होय 

 

 फयाद चे नाव:-रघुनाथ द राम हंबड 

व 48 वष यवसाय कराणा दकुान 

चालक राहणार वा का तालुका लोहा 
ज हा नांदेड जात मराठा मोबाईल 

नंबर 99 22 6500 27 

 
- 
 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

- 

आरोपी   :--           

खलुासा :-  सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीने फयाद च ेऋ षकेश कराणा दकुानाचे शटर दगड 

घालून फोडले व दकुानात वेश क न दकुानातील सामान व 

ग यातील पैशाची चोर  कर याचा य  केला पण दकुाना 
शेजार ल लोक जागे झा याने आरोपी ितथून पळून गेला वगरेै 

जबाबदाव न गु हा दाखल क न माननीय सपोनी भारती 
साहेबांचे आदेशाने पुढ ल तपास कामी 2330 कानगुले यां याकडे 

दला      त.अिधकार=  HC 2330 कानगुले पो टे उ मान नगर 

मो.नं. 77 44 01 98 30 

 

दाखल करणार :-HC 564 च हाण पो. टे. उ मान नगर 
 

पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाच ेनाव व मोबाईल नंबर:- स. पो. 
िन भारती सा पो. टे. उ माननगर मो.नं.8378989949 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 



 

पो टे तामसा गु.र.न.ं 19/2023 कलम 420 भा.द.वी माणे. दनांक 17.03.2023 

 

पो. टे चे 
नाव  

गुरंन व कलम  गु.घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद  चे नाव ह ककत 

तामसा गरंुन 19/2023 

कलम 420 

भा.द.वी. 
 
 
 
 
 

उशीराचे कारण:-- 

आज रोजी 
पो टला येऊन 

फयाद द याने. 

द.:- तीन दोन 2023 

ते 20 2 2019 पयत 

मोबाईल फोन पे व न 

तामसा  
 
 
 
 

ग.ुदा.ता.वेळ दनांक:-

-17.03.2023 चे 
14.20वा.न द नं 17 

वर. 

 
 

आरोपीचे पुव इतीहास 

- नीरंक 

 
 

फयाद :--अशफक नासेर खा◌ॅन पठाण 

वय 32 वष यवसाय मजुर  राहणार 

तामसा तालुका हदगाव ज हा नांदेड 

मो नं:-- 
 
 
 
 
 

आरोपी चे नाव व प ा:-- आ ात इसब 

मोबाईल मोबाईलचा आरोपी 
आरोपी अटक -/ नाह  

 
 

आरोपीवर केलेली ितबधंक कायवाह -

/नीरंक 

सादर वनंती क ,वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी याितल अ ात मोबाईल आरोपीने 

जनता ॅ ह स या नावाच े कंपनी अबुधाबी दबुई येथून इितहात एअरवेज कंपनीम ये 
तुमचे िसले शन झाले हणून द 03.02.2023 ते 20.02.2023 पयत पैशाची मागणी 
के याने वयातील फयाद ने यांच े मोबाईल व न फोन पे ारे 1,47050 पाठवले 

21.02.2023 रोजी सदर इसमास फोन केला असता याने याचा मोबाईल बंद क न 

ठेव याने याची फसवणूक झा याचे ल ात आ याने आज रोजी पो ट ला येऊन जबाब 

द यानेवगरेै फयाद व न गु हा दाखल. 

 

दाखल करणार-PSO NPC 2558 माटे पो. टे.तामसा मो.न.:--9527177527 

 

तपासीक अिधकार  यांच े नाव :-- PSI करवले साहेब पो टे.तामसा मो न:ं--

9922101100 
 
 
पो. टे भार  अिधकार  यांच ेनाव व मोबाईल नंबर:- 

मा सपोनी ी दळवे सा पो टे तामसा म  .न.ं7744827771 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 

 



पोलीस टेशन भोकर -गुरन ं93/2023 कलम 395, 354, 294, 324,342, 323, 506, IPC सह कलम 3 (1) (R) (s).3(1)W(i) (ii). 3(2)(V), 3(2) (VA), अ.जा. अ. 

ज. . कायदा सधुारणा (2015) द 17/03/2023 

 पो. टे चे 
नाव 

गुरं न व कलम गु हा घडला तार ख व 

वेळ  

फयाद  आरोपी थोड यात हक गत 

भोकर गुरनं 93/2023 कलम 395, 354, 

294, 324,342, 323, 506, IPC सह 

कलम 3 (1) (R) (s).3(1)W(i) (ii). 

3(2)(V), 3(2) (VA), अ.जा. अ. ज. 

. कायदा सुधारणा (2015)  

 
 

उशीराचे कारण वर  आज . 

24/2023 

 द 15/02/2023 आजाची स यता 

पडताळुन व आजदर आज रोजी 

पो टे ला हजर झा याने 

  

गु. घ. ता. वेळ व ठकाण  

02/02/2023 रोजी वेळ दपुार  

15:30 वा दर यान सावरगाव 

मेट बालाजी राठोड यांचे 

शेतीचे बाजुला असले या 

रोडवर ता भोकर जी नांदेड 

 दशा पूव 15 कमी अंतरावर 

 
 
 
 

दाखल तार ख व गु दाखल द 

17/03/2023 वेळ 20.50 टेडा 
20 
 
 
 
 
 

आरोपी अटक - नाह  

फयाद  - फयाद   

आरोपी 1  

 

सव र.इजळ  ता मुदखडे जी नांदेड (जात- 

बंजारा 
 
 
 
 
 
 

खुलासा--------सदर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीतांनी संगनमत 

क न फयाद चे आईस पैशा या कारणाव न तुम या व महाराचे हो चुपचाप काम करा जर कोिन 

कामाचे पैसे मागीतले तर तु हाला टावर खाली घालुन जीवे मार न धरा या माह यांना खतम करा 

हाराम खोरांना यां या मायची आशी जातीवाचक िशवीगाळ व अ ल भाषेत िशवीगाळ क न 

आरोपी  01 याने फयाद स कोय याने डा या हातावर वार केला आरोपी  03 याने वाईट उ ेशाने 

फयाद या छातीवर हात लावला तसेच आरोपी 01 ते 11 यांनी उसाने लाथा बु याने दगडाने 

लाकडाने फयाद चे आई, वड ल, भाऊ, भावजई, व इतर फयांद चे नातेवाईकांना मारहान केली 

तसेच आरोपी  06 याने फयाद चे भावजईचे ग यातील सो याची पोत व मंगळ सू  जबरद तीने 

हसकावुन घेतले तसेच आरोपी  1,2.3 याने फइयाद च ेनातेवाईत जबरद तीने एका  म म ये 

क डुन घेतले व फयाद  व याच ेनातेवाईकास िशवीगाळ क न जीवे मार याची धमक  दली वगैरे 

आज व न गु हा दाखल क न सदर गु ाचा तपास मा सहा यक पोलीस अिध क साहेब 

उप वभाग भोकर कर त आहेत. 

   

दाखल करणार-पोउपिन दगांबर पाट ल सा पो टे भोकर मोन 9850550670  

 

तपासी अिधकार -  शफकत आमना सहा यक पोलीस अिध क साहेब उप वभाग भोकर 

7840048038  
 

पो टे --- भार  नानासाहेब उबाळे पोिन पो टे भोकर मोन 9823045224 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 



 

पोलीस टेशन लोहा  गुरनं. 58/2023 कलम  326,323,504,506 भाद व.  माणे दनांक. 17/03/2023 

  पोलीस 

टेशनच ेनाव 

  र ज टर नबंर व कलम  गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नबंर, प ा 
आरोपी अटक होय /नाह  

हक कत 

लोहा गरुनं 58/2023 कलम 

326,323, 504,506 भा 

द व माणे 

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

 गु ाचे कारण : :-  

 
 
---------------–----- 

िमळाला माल: 

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

 गु हा घडला दनांक 

16/03/2023च े 22.00 वा 
सुमारास  

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

ठकाण : - नगरप रषद लोहा 
समोर ल राजू अबंुड यांच े यू 
साई हॉटेल लोहा लोहा ता लोहा 
ज हा नांदेड 

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

दशा :  पूवस 0.5 

कमी  
 
 
--------------------------- 

गु हा दाखल दनांक:- द-

17/03/2023 वेळ  16.06 वा टे 

डा.न द नं 21 वर  

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

 चेक िल टची पुतता केली 
अगर कसे  :-होय 

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

 फयाद चे नाव : अमर मेहबूब लदाफ 

वय 26 वष यवसाय मजुर  जात 

मु लम रा कलाल पेठ जनुा लोहा 
तालुका लोहा ज हा नांदेड मो न ं

7350318654 
 
---------------------- 
 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

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

 आरोपीचे नाव व प ा:-  
 
 
---------------------- 
 

 आरोपी अटक :--  होय 

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

खुलासा_नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीने फयाद स 

यांनी झोपले या पलंगाव न उठ असे हणून मला या पलंगावर 

झोपायचे आहे असे हणा याने फयाद  हा पलंगाव न उठ यास 

नकार द यान े आरोपीने फयाद स वनाकारण िशवीगाळ क न 

थापडा बु यांनी मारहाण क  लागला ते हा फयाद  हा यास 

समजावून सांगत असतात आरोपी हा काह  एक न ऐकता याचा 
रागनावर झा याने तेथ े पडले या लाकडाने फयाद या डा या 
हाता या दंडावर तसेच मनगटावर मारहाण क न फयाद चे डा या 
हाता या दंडाला गभंीर दखुापत क न फॅ चर केले व जवे 

मार याची धमक  दली वगैरे फयादव न  मा. पोिन सा यांचे 

आदेशाने गु हा दाखल  

 

दाखल करणार:--Hc491 लाठकर  पो. टे लोहा मोबाईल नंबर 

8830449911 
 

 तपािसक अमंलदार :- PI ी तांबे  पो टे लोहा मो न.9850188100 

 
 

पोलीस टेशन भार  - अिध.कारय्ाचे नाव व मोबाईल नंबर:- मा. 
पो. िन  तांबे साहेब   पो. टे. लोहा मो.नं. 9850188100 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 



 

           
  
 

   
 

            
        
    

 
  

    
 

  
 

      
     

     
    
  

 
      

 
        

 

     
 

        

             
         

          
         

         
          

  
 

              
   

 
          
   

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

पो. टे माहुर आ  नंबर 10/2023 कलम 174 CRPC माण े माण.े द .17/03/2023. 

पो. टे.  पो. टे. आ  नंबर/ग.ुरं.न. गुरन/आ ,पनाका घडला व दाखल फयाद च ेनाव प ा मो.नं.प ा 
आरोपी अटक होय/नाह  

    ववरण  

माहुर आ  नंबर 10/2023 कलम 

174 CRPC माण े माण.े. 

 
 

फयाद स Fir ची त दली 

कवा नाह  :- दली. 
 

आ. .घडला ता.वेळ व ठकाण :- 

द. 17/03/2023 रोजी सायंकाळ  

16:00 वा.च े समुारास फया दच े

शेजार  आईच े राहत े घरात वाड 

.08 कोलामपुरा माहुर ता.माहुर 

 
 
आ. .दा.ता.वेळ :- 

द.  17/03/2023  च ेवेळ :- 

21:37 वा.  
टे.डा.क.19 वर  

 
मरणाच े कारण- अ ात कारणान े

गळफास घेवुन मयत. 

 
 
उिशरा चे कारण-  

फयाद  नाव :- बंडु तुकाराम 

पळसकर वय 32 वष यवसाय 

रोज मजुर  रा.वाड .08 

कोलामपुरा माहुर ता.माहुर 

 
  
मयताच ेनाव:- 

 

खलुासा----       सादर वनंती क  , वर नमुद तार ख 

वेळ  व ठकाणी यातील अजदाराची आई ह  मयत 

ह  ितच ेराहत ेघर  अ ात कारनान ेगळफास घेवनु 

मयत झाली आहे वगेरे अजाव न मा.पो.िन. ी 
काशीकर साहेब यांच ेआदेशान ेआ. .दाखल क न 

पु ढल तपास NPC / वजय आडे ब.न.777 पो. टे. 

माहुर यांच ेकडे दला आहे. 

 
दाखल करणार :-PSO HC / 79 आनंद राठोड पो. टे 

. माहुर मो.न.8999149220 

त.अंमलदार  :- NPC / वजय आडे ब.न.777 

पो. टे. माहुर मो. ं .7020105812. 

 
पो. टे. भार  अिध.:- पो.िन. काशीकर 

साहेब,मो.न.95279 88931  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 



 

iksLVs ps  uko fgek;ruxj vke`-uacj 08@2023 dye 174 CRPC fnukad 17@03@2023 
  
ftYgk@ iks-Bk.ks iukdka ?kMyk@xqUgk 

nk[ky@izkIr  fn-osG 
i-uk-dk-xqjua @ 

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

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
fgek;ruxj  
 
 

 
vk-e`- ?kMyk 
rkjh[k osG o 
fBdk.k &  
fnukad 
09@03@2023  jksth 
ps 05%00 oktrk 
fOgtu nok[kkuk 
ukansM  
fn’kk o varj %&   
----  
 
vk-e`- nk[ky-rk-
osG-%& fnukad 
17@03@2023 jksth 
ps osG  18%34 
oktrk LVs-Mk- uksan 
ua- 026 oj  
  
mf’kjkps dkj.k %& 
vkt jksth MLC 
dkxni= iks-LVs-  
izkIr >kY;kus  
 

 
xqUgk@ vijk/k 
dzaekd -  
vkez-uacj 
08@2023 dye 
174 CRPC 
  
 
 
 
 

 
[kcj ns.kkj ;kaps uko o 
IkRrk %&_frd firk  
çYgkn dne o; 23 o"kZ 
jkg.kkj doBk rkyqdk 
fgek;ruxj  eks-ua- ---
ukgh 
 
-,Qvk;vkj izr fnyh 
dk; &gks; 

e;rkps uko %& 
çHkkdj nknkjko dne 
o; 40 o"kZ jkg.kkj 
doBk rkyqdk 
fgek;ruxj 
 
ej.kkps dkj.k %& 
fo”kkjh vkS”k/k fiY;kus  
èR;w 
 
vkjksihps ukao o iRRkk 
%&  fujad  

[kqyklk%& lknjfouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBd.kh ;krhy e;rkus 

lrrP;k  ukfidh eqGs 'ksrkofjy cSadsps dtZ dls QsMkos o tfeu fodqu dtZ 

dls QsMkos Eguqu ?kjh fopkjys vlrk yksdkauh tfeu fofØl  fojksèk dsyk 

e;rkps jkfxV LoHkkokeqGs  dks.krsrjh fo"kkjh vkS"kèk çk'ku d:u ej.k 

ikoyk o R;kps ej.kkckcr dks.kkfo#) dkgh,d la'k; vFkok rØkj ukgh 

oxSjs [kcj ns.kkja ;kaps tckc çkIr >kY;kus ek-iksfu- lkgsc ;kaP;k vkns'kkus 

vkez nk[ky d:u iq<hy rikl dkeh chV liksmifu  dkax.ks eWMe ;kapsdMs 

fnyk - 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  

1½ iksyhl fujh{kd ch-Mh- Hkqluwj iks-LVs- fgek;ruxj eks-ua- 9834774799 

fnukad 17@03@2023 jksth 18%49  oktrk LVs'ku Mk;jh uksan Øekad 27 oj 

?kVukLFkGh jokuk 

?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksyhl fujh{kd ch-Mh- Hkqluwj iks-LVs- 

fgek;ruxj eks-ua- 9834774799 

rikfld vf/kdkjh %& e-l-iks-mi-fu -dkx.ks  iks-LVS-fgek;ruxj eks-ua- 

9923623333 

 nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW @1893 ,u-Vh- iksVs iks-LVs- fgek;ruxj eks-ua-

9067901830 

fu;a=.k d{k vf/kdkjh%& liksfu ,l-,l- fpVeiYys eks-ua- 7507654182  

lax.kd vkWijsVj%& eiksuk @2584 fgaxksys eks-ua- 8484883458 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



पो टे   उमर   गु. र .न 62/2023  कल 324 ,504भा .द.वी.कलम. माणे. द17/03/2023 

ज हा/ठा
ण े 

गुरन.घडला /गु हा दाखल/ 

ा  द. वेळ 

गुरन/ंकलम खबर देणार यांचे नाव व प ा फयाद / 

आरोपी 
   हक कत  

उमर   गु हा घडला.ता वेळ ठकाण 

द 17/031/2023 

रो.20.03समुारास हनमुान 

मं दरा याजवळ मोज े 

इळेगाव (ग.प )तालुका 
उमर   

 
 
 
 
दाखल द17/03/2023 

टे डा न ं027  

.वेळ 22:32वा. 

गुरन—ं62/2023ग.ु 

र .न कलम 

324.504भा.द.वी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
दशा व अतंर:-

प मसे 10 कमी 

फयाद च े नाव,,:-सभंाजी आनंदराव 

कवळे वय 30 वष यवसाय शेती 
राहणार इळेगाव +ग,प)ता.उमर मो.न ं

8999864041 
 
 
 
 
आरोपी नाव:-- 

 
 
 
 
:-- 

खलुासा-----सादर वनतंी क  वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीन ेनमूद वेळ  व ठकाणीs फयाद स  त ुमाझ े

नाव का घेतलास अस े हणून िशवीगाळ क न हातातील 

लोखडं  टाबी न डो यावर मा न डोके फोडून दखुापत केली 
वगैरे मतकुरांच ेजबाब व न गु हा दाखल क नतखल पुढ ल  

तपास कामी माननीय पोिन सा यां या आदेशान े बट 

hc/465सयई यां या कडे दला. 
 
दाखल करणार:---PSOHC-1670जाधव उमर  पोलीस 

ठाणअंेमलदारपो ट टेशन उमर मो.न ं8888807597 

 

भार  अिधकार  – मा.पो िन पा टल 

 
 

आरोपीचे पवू इितहास---आरोपी नाव गाव मा हत नाह   

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

 
    

 
    

      
     

  
 

 
  

  
 

  
 
 
 

 
 
 

    
    

    
  

       
     

   
     

  
 

      
 

   
      

    
 

 
  

   
     

    

        
     
     

      
      
      

 
     

   
 

        
  

आरोपीचे पवू इितहास---  

आरोपीवर केलले े ितबंधक कारवाई 

 
 
 
 
 



 



 



 



 

 
 
 



पोलीस टेशन मरखेल गु.र.नं.47/2023 दनांक  17/03/2023 

 पोलीस टेशन 

मरखेल 

ग.ुर.नं./कलम ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा 

मरखेल ग.ुर.नं- 47/23 

कलम 85(1) 

महादाका 

 

 

 

 

 

 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण 

दनांक 17/03/2023 

रोजीवेळ 20.15 

वासुमारासमारोतीमंद रा
चेसमोरसावजिनकरोडवर
मौजेसोमुरतादेगलुर 

 

गु हा दाखल- 

दनाक 17/03/2023 वेळ 

22.39 

टे.डा.न दनंबर 33 वर 

 

फयाद -  

चं कांतबाबुरावपाढंरेवय 32 

वषपोकॉ/3206 

पो टेमरखेलमोनं 
9049047740 

 

आरोपी-  

 

ज  माल – िनरंक 

 

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

म  ाशन क न सावजिनक रोडवर 

ग धळक नशांतताभंगकर तआसतानािमळूनआलावगरेै फयाद व नगु हादाखल 

 

गु हा दाखल करणार -पी.एस.कदम पोहेकॉ/2505 पो टे मरखेल मोन ं9923606729 

 

तपास करणार– HC 94 शेख पोलीस टेशन मरखेल, ज हा नांदेड   मोब.  

7776067774 

 

भार अिधकार - हट  गु टे पोिलस िन र क 

पो. टेमरखेल मोन8ं830564618 

 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबधंक कायवाह  – िनरंक 

 
 
 
 











 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

पोलीस टेशन बलोली गुरनं37/2023 कलम  326,436,323 ipc  माणे दनांक. 17.03.2023 

पोलीस टेश
नचेनाव 

गु हार ज टरनबंर 

व कलम 

गु हाघडलाता .  वेळ ठकाण व 

दाखलता. वेळ 

फयाद चेनाव व प ामोबाईलनबंर, 
आरोपीचेनाव व प ाआरोपीअटकहोय 

/नाह  

हक कत 

बलोली गुरन3ं7/2023 

कलम 

326,436,323 

ipc माण े

 

 

 

 

 

 

गेलामाल:-   

गु हाघडला– 

दनांक16/3/2023चे22.00ते 
22.30 सुमारास फयाद  व 
आरोपी आ ण सा ीदाराचे 
यांचे घर  गजंगावपूवसअठरा 
kmopसगरोळ  

 

गु हा दाखलतार ख 
17/3/2023 

वेळ 22.47डायर न.18 

 

चेकिल टचीपतुताकेलीअगर
कसे  :-होय 

फयाद चेनाव-मोहन पी पराजीबावलगावे 
वय 65 वष यवसाय शेती जात धनगर 
राहणार गजंगाव ता बलोलीमोबाईलनंबर 
9370585664 

 

एफ आर आय त दलीका :-होय 

आरोपी-  

आरोपीअटक —नाह  ं

ठाणे अमंलदार hc1870शेख सर 

मो.98236289 8 

खलुासा :- सादर वनंती क  वर नमूता वेळ  ठकाणी 
यातील फयाद  हा झोपलेला असता हा आरोपीने 
फयाद स झोपेतून उठून तु या ह याची शेती मला वाटून 
का देत नाह स हणून लाकड आ ण डा या  हाताचे 
मनगटावर व कु हाड ने डो यात व डावी हाताचे चढावर 
मा न गभंीर जखमी केले व आ ण यातील आरोपीने 
सा ीदार द ाराम यां या घरास आग लावनूजाळूनअदंाज े
14 लाख पयाचे नुकसान केले हणून फया  माणे 
गु हा दाखल क न मा पी आय साहेब यां या आदेशाने 
बीट एचसी 2049 आंबेवार यां याकडे दला 

तपासीअमलंदार :-  पोहेका2049आंबेवारपो टे बलोली 

मो.7721005064 

पो टे भार अिधकार . पोिनन टेसाहेब 

 

 
 



 

पोलीस टेशन मुदखेड गु.रं.न.49/2023 कलम 188.भा. द. व.सह कलम 134,135,136 ,मी.पो.का. दनांक--17.03.2023 

 ज हा 
पो टेचे 

नाव  

 गु. घ. ता. वेळ व ठकाण    गु.रं.न.व कलम   फयाद  व आरोपी नाव  गु ाची हक कत  

 मुदखेड   ग.ुघ.ता. दनांक- 

17.03.2023 वेळ 16.00 ते 

20.00  वा. चे सुमारर 

मुदखेड शहर तालुका 
मुदखेड 

 
 
 
 

 गु हा  दाखल दनांक-

17.03.2023 वेळ 23.50 न द 

मांक 35 

.रं.न.49/2023 कलम - 

188, भा. द. व.सह 

कलम,134,135,136.म.

पो.का.  
 
 
 
 
 
 

फयाद - कशोर द ा ये पाट ल वय 

48  वष यवसाय -पो.हे.का.2189 

पोलीस टेशन मुदखेड मो. 
न.ं930916924 

 
 

 आरोपी -  

 खलुासा -- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी 
यांनी या ॅ टर वर साऊंड िस टम लावनू िमरवणूक काढून कालेजी मं दर ते 

गजुर  मोडा मैदान दर यान साऊंड वाजवून मो याने आवाज क न यासमोर 

अनेक लोकांनी बोलावून आरडा ओरडा  क न पोिलसांनी दलेले  या 
आदेशाचे उ लंघन क न तसेच मा. ज हािधकार  साहेब यांच े कलम 

37(१)(३)म.पो.का. माणे िमरवणुक स ितबंध केला आहे असे कळ व यात 

आले असतात ना जमावबदं  आदेशाचे उ लंघन केले हणून माननीय पो.िन. 

अनं े साहेबां या आदेशाने गु हा दाखल 

 

 तपासीक  अिधका याचे नाव - ASI-िगते  पो. टे.मुदखेड मोबाईल नंबर 

8329115398 
 
 
 

 दाखल करणार--पो.हे.का.2255 कवठेकर पो. टे. मुदखेड नं.8766442488 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
      

 
            

        
    

      
 

 

      
    

  
      

 
        

 

    

       

 

             
   

      
      
         

           
 

 
      

  
 

     
 

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

 
 
 
 
 
 


