
पो टे तामसा गु.र.नं.113/2022 कलम 143,147,324,323,504 भा.द.वी. माण.े दनाकं 12.12.2022 

पो. टे च े

नाव  

ग.ुर.नं  व कलम  गु.घ.ता.वेळ व ठकाण फयादी च ेनाव ह ककत 

तामसा ग.ुर.नं. 

113/2022  

कलम 

143,147,324, 

323,504 भा.द.वी 

 

 

 

उशीराच े कारण- 

आज रोजी पो टे ला 

येवून त ार द याने. 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  

दनाकं:-11.12.2022 

रोजी 16.00 वा च े

समुारास फयादी च े

घरासमोर पांगरी 

ता.हदगाव. 

 

 

ग.ुद.ता.वळे दनांक:--

12.12.2022  

च े00.19 वा. 

न द नं 02 वर . 

 

फयादी:--   

नारायण नामदवे वाघमारे वय 

27 वष वसाय माजंरी 

राहणार पांगरी तालुका हदगाव 

िज हा नांदडे 

 मो नं- 9022652461 

 

FIR त दली का? :--होय 

 

आरोपी चे नाव व प ा:--. 

सेवेत सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख ठकाणी यातील फयादी हा 

याच े घरी असताना यातील गैर काय ाची मंडळी जमनू यातील 

आरोप नी फयादी या भावात लाकडाने मा न लाथा बु यानंी मारहाण 

क न िशवीगाळ केली वगैरे जबाब व न गु हा दाखल. 

 

तपासीक अिधकारी याचं ेनाव :-- 

 PSI करवल ेसाहबे पो टे.तामसा मो नं:--9922101100 

 

दाखल करणार:-- 

PSO HC 83 राठोड मो नं:- 9960425932 

 

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

दळवे स.पो िन. पो टे.तामसा मो नं:--7744827771 

 



पो. टे. लोहा 240/2022 कलम 324,323,504,506 भादवी द.12/12/2022 
 

पो. टे. च े

नाव 

गरुण व कलम     गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ामो. . व आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हक कत  

 

  लोहा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240/2022 

 कलम  

324,323 

,504,506  

भादिव  

 गु हा घडला:-  

दनाकं 12/12/2022 रोजी 

10.30वाजता च ेसमुारास 

मारोती मं दराच ेबाजसू चौकात 

हळदव तालकुा लोहा िज हा 

नांदडे  

 

पि मसे 2  कमी 

 

गु हा दाखल:- 

 द . 12/12/2022  

 वेळ    14.05 वाजता  

टेशन डायरी न द  23 वर 

 

 

 फयादी चे नाव व प ा :- 

  संतोष रमेश वडजे वय 32 वष 

वसाय शेती राहणार हळदव तालकुा 

लोहा िज हा नांदडे मोबाईल माकं 

80 10 78 41 92 
 

FIR त दली:-   होय  

 

 आरोपी चे नाव व प ा –  

 

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

आरोपीचा पुव ईितहास  :- िनरंक  आहे 

 

खुलासा;  

         सादर िवनंती क  , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

फयादीस यातील आरोपीने मागील दोन वषाखालील दलेले पैसे परत 

द े असे हणून फयादीस िशवीगाळ क न थापडा बु याने मारहाण 

क न हातात दगड घेऊन फयादीच ेत डाच ेहानवटीवर मा न जखमी 

केल ेतू माझ ेपैसे दले नाहीस तर तुला खतम क न टाकतो अशी धमक  

दली वगैरे जबाब व न मपोउपिन काळे मॅडम यां या आदशेाव न 

गु हा दाखल क न पुढील तपास  Asi बगाड ेसाहबे यां याकडे दल े

         

दाखल करणार:- 

 pso HC 2238  कदम पो. टे. लोहा मो न  94 21 84 90 16   

 

तपासी अंमलदार:  -- 

ASI बगाडे पोलीस टेशन लोहा मोबाईल मांक 77 75 90 12 79 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

मा.पोिन/  तांबे  साहबे . पो. टे. लोहा मो. न 9850188100 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पो टे:-उमरी पोलीस. टे.गुरन 290/2022 कलम 379 भादवी दनाकं 12/12/2022 

पो टे चे 

नाव 

गुरण/अ.मृ/पणाका/िम सग 

व कलम 

गु हा/अमृ/पणाका/िम सग घडला व दाखल फयादीचे नाव व प ा मोबाईल 

नबंर व आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय/नाही 

हक कत 

पो टे च े

नाव:- 

उमरी 

गु हा  

290/2022   

कलम  

379 भादवी  

 

 

गु हा घडला:- 

द.09/12/2o 22 रोजी राञी 

12.00 ते 01.00 वाजताच ेसमुारास 

मौज ेबेलदरा फयादीच ेघरासमोर 

रहाते घरी मौ.बेलदरा ता.उमरी  

 

दशा:- 

उ रेस 12 क मी 

 

गु हा दाखल  

दनाकं 12/12/2022 

 च े13.02 वाजता 

 न द नंबर वर 13 

फयादीच ेनाव . 

 गजानन बालाजी  

आनेराये वय 32 वसाय 

शेती रा.बेलदरा ता.उमरी 

9552187142  

 

आरोपीच ेनाव व प ा   

अ ात  

 

उिशराच ेकारण  

फयादीचने मो.चा शोध 

घेऊन आज रोजी फयाद 

द याने 

 

खलुासा वर नमुद ता रख वेळी व ठकाणी  यातील आरोपीने 

फयादीच ेघरासमो न मोसा क्.MH 26 BJ 9226 पशन ो 

फयादीच े घरासमो न कोणीतरी चो न नेली वगैरे 

जबाबाव न गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी माननीय 

पोलीस िनरी क साहबे यां या आदशेाने   पोहकेा 2354 

गेडाम यां याकड े दला. 

 

तपासी अमंलदार  

रमण फ करा गेडाम मोबाईल नंबर:-9421768528 

 

पो टे भारी अिधकारी च ेनाव  

मा.पोनी. ी.एम.बी भोसल ेमोबाईल नंबर 9175743162 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



            

 

 
  

   
  

     
 

     
  

  
 

  
 

   
  

    
    

    
    

 
    

 

   
  

      
 
 

    
   

 

              
          

          
           

           
           

          
          

          
 

   
     

    
        
  

         
                                             

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



पो. े  मनाठा  आ. .नं 40/2022 कलम 174 crpc  िद 12/12/2022 

पो. े 
चे नाव 

आ . .नं 
व कलम  

आ. .घ.ता.वेळ व िठकाण खबर देणार चे नाव  हिककत 

मनाठा आ नं 
40/2022  
कलम  
174 crpc 

 आ. .घ.ता.वेळ व िठकाण  
िदनांक.  05/12/2022 रोजी 
सायंकाळी 12.30 वाजता चे सुमारास 
बाजीराव िचंचोलकर यांचे शेतात 
िशवारात तालुका हदगाव पूवस 
12िकलो मीटर तालुका हदगाव 
 
 
आ. .दा.ता.वेळ 
िदनांक:-12/12/2022  
रोजी 15.08 वा. 
नोदं 16वर  
 
मरणाचे कारण:- 
 कोणतीतरी िवषारी औषध िप ाने 
 
 

खबर देनार:. 
,_स.पो.उप.िन .एम के 
गोटमवाड पो  नांदेड 

ामीण 
 
FIR त िदलीप का ? 
 होय. 
 
मयताचे नांव:-  
 संजय चंपती िभसे वय 
40 वष राहणार पळसा 
तालुका हादगाव िज ा 
नांदेड तालुका हदगाव 
 
उिशराचे कारण—-- 
आज रोजी कागदप  
पो े ला हजर के ाने 

खुलासा - सादर िवनंती की वर नमुद ता.वेळी व िठकाणी यातील मयत 
हा मोजे पळसा गावातील बाजीराव िचंचोलकर याचे शेतात कोणतीतरी 
िवषारी औषध िप ाने ास उपचार कामी सरकारी दवाखाना हदगाव 
येथे शरीर केले तेथून पुढील उपचार कामी सरकारी दवाखाना िव ुपुरी 
नांदेड येथे उपचार कामी पाठिवले ांचे वर उपचार चालू असताना 
िदनांक 9. 12 .2022 चे 17 .30 वाजता वाड मांक 15 म े डॉ रांनी 
मयत झा ाचे घोिषत केले आहे.  वगैरे जबाब आव न बाजूस माणे 
आ  दाखल क न माननीय सपोनी साहेब यां ा आदेशाने पुढील 
चौकशी कामी बीट ASI पवार यां ाकडे िदली  
 
तपासीक अिधकारी यांचे नांव:- 
ASI पवार साहेब  पो े मनाठा मो नं. 99229216 
 
दाखल करनार  
PSO HC 1750 देवडे साहेब पो. े.मनाठा मो. .9657719136 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



पो टे तामसा आ. .न.ं25/2022 कलम 174 सी.आर.पी.सी  दनाकं - 25/12/2022 

पो. टे 

च ेनाव  

आ  नं  व कलम  आ. .घ.ता.वेळ व ठकाण खबरदणेार च ेनाव ह ककत 

तामसा आ .नं:-- 

25/2022 

कलम:--  

174 सी.आर.पी.सी 

 

 

 

मरणाच ेकारनः--  

कोणतेतरी िवषारी 

औषध िप याने 

मृ य.ू 

दनाकं:-- 07/12/2022 

रोजी  रा ी 15.15 वा. 

वाड ं  15 स.द.िव णुपुरी 

नांदडे  

 

आ. ..दा.ता.वेळ 

दनाकं:-- 12/12/2022 

च े 15.50 वा.न द नं 22 

वर . 

 

उिशराचे कारण: 

  आज रोजी पो टे ला  

येऊन जबाब द याने.  

खबरदणेार:-   

अतुल दलीप राठोड  वय 27  वष 

वसाय  खाजगी नोकरी 

रा.लोकानाईक तांडा  

ता.िहमायतनगर  िजलह्ा नांदडे  

मो.न.8975312378 

 

FIR त दली का :-  होय 

 

मयताच ेनाव व प ा:-- 

  दलीप कशन राठोड वय 49 वष  

वसाय शेती रा. लोकांनाही तांडा   

ता. िहमायतनगर  िजलह्ा नांदडे 

सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

मयताने कोणते तरी िवषारी औषध या याने यास  

स.द.िव णुपुरी नांदडे येथ ेिवलास कामी  शरीक केल ेव िवलास 

चाल ू असताना मरण पावला वगरेै आज रोजी यातील खबर 

दणेा याने जबाब द याने वर  माण े मा.सपोनी सा.याचं े

दशेाने आ  दाखल. 

 

दाखल करनार  याचं ेनाव :- 

-pso  ASI डूडूळे   पो. टे. तामसा नंबर:-- 9022037761 

तपासणी अिधकारी – 

  hc 1059 भ  े सा.पो. टे.तामसा मो.न.9011879222 

 

पो. टे भारी अिधकारी याचंे नाव व मोबाईल नंबर: . 

मा.सपोनी ी. दळवे पो. टे.तामसा मो.न.7744827771 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



पो टे:-उमरी पोलीस. टे.गुरन आम ृ53/2022 कलम 174 crpc माण े दनाकं 12/12/2022 

पो टे 

च ेनाव 

गरुण/अ.म/ृ व 

कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िम सग 

घडला व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नंबर व 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक 

होय/नाही 

हक कत 

पो टे 

च े

नाव:- 

उमरी 

गु हा  

53/2022 

कलम  

174 crpc  

 

 

 

 

 

 

 

 आम ृ घडला  

द.28/11/2022  च े 17.30च े

समुारास उमरी ते कारेगाव 

जाणारे रोडवर बैलगाडीस 

मोटार सायकलची धडक 

द याने  

 

दशा:-  

दि णेस  15 क मी 

 

आम ृदाखल  

दनाकं 12/12/2022  

च.े  13.48  वाजता  

न द नंबर 16 वर  

खबर देणार :-  

ड यू के.कांबळे पोहकेा 2801 पो 

. टे. नांदडे ािमण ता.उमरी  

 

 मयताच ेनाव व प ा: 

 बापुसाहबे गगंाधर सरोद ेवय 24 

रा.कौडगाव ता.उमरी िज.नांदडे  

 

  

खलुासा:- सादर िवनंती क  यातील खबर दणेार यांनी mlc 

9572/22 मिधल मयत हा मोटार सायकलने जात असताना 

गोळेगाव रोडवर मोटार सायकलने जोराची धडक दऊेन 

गंभीर जखमी झा याने उपचार दर यान मरण पावला वगैरे  

व न बाजसू माण े आम ृ दाखल क न पोलीस िनरी क 

साहबे यां या आदशेाने पोहकेा 2354 गेडाम   यां याकड े

दला. 
 

तपासी अमंलदार:   

 रमण फ करा गेडाम  मोबाईल नंबर:-9421768528 
 

पो टे भारी अिधकारी च ेनाव  

मा.पोनी. ी.एम.बी भोसल ेमोबाईल नंबर 7038833358 
 

भटे देणारे अिधकारी चे नाव  एम.बी.भोसल ेपोलीस िनरी क 

मोबाईल नंबर:-7038833358 केललेा तपास घटना थळ  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



पोलीस ठाण ेमखुडे गुरं नं 377/2022 कलम  12 अ मजुकुा   दनाकं 12/12/2022 
पो टेचे 

नाव  

ग ुर न नं व 

कलम 

गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  व दाखल ता . वेळ फ या द नाव प ा व  मो नं, 

आरोपी नाव  व प ा  

 हक कत 

पो टे 

मखेुड  

 गुरं नं 

377/2022 

 कलम  

12 अ 

मजुकुा  

माण.े 

 

गु हा  घडला ता वेळ:-  

दनाकं 12/12/22 रोजी 12.40 वाजता िशवाजी ग ड  

यां या भा ा या दकुाना या बाजलूा जांब बु कु तालुका 

मखेुड. 
 

 दाखल ता वेळ:- 

 द  012/12/22 रोजी 15.05 वा 

 टे. डा . न द 17 वर  
 

ज  मु मेाल–730/-पॅ टच ेिखशात200 पय ेदराच े दोन 

नोटा 100 पये दरा या तीन नोटा 20 पये दराची एक 

नोट 10 पय ेदराची एक नोट अस ेएकूण730/-00-00 

फॅ डच ेिखशात िपव या रंगाच ेदोन कागदावर काबनने 

मट याच ेआकड ेिलिहलेल ेजुने वापरते कमती अंदाज0े0-

00 शटची िखशात एक पेन िन या शाईची जुनी वापरते 

कमती अंदाज े00-00 पॅ ट ची िखशात एक िन या 

शाईचा काबनचा तुकडा जुना वापरता कमती अंदाज े

एकूण 730 पये. 

फयाद दणेारे नाव व प ा -

दिेवदास नागोराव गीते व 56 

वष वसाय नोकरी पोह ेका 

बन 12 65 नेमणूक पोलीस 

टेशन मखेुड 

 मोबाईल माकं 

8007807771. 

 

आरोपीच ेनाव:-  

. 

 

 

 

 

खलुासा:- सादर िवनंती क ,वर नमूद तारीख 

वेळी व ठकाणी यातील आरोपी हा क याण 

नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळवीत 

असताना याच ेता यात नगदी पये व जुगाराच े

सािह य सह िमळून आला आह ेवगैरे जबाब व न 

मा य पोलीस िनरी क साहबे यां या आदशेाने 

गु हा दाखल . 
 

गु हा दाखल  करणार– 

 पोह ेका 400 ध डग ेपो टे मखुेड  . 
 

तपािसक  अिधकारी  :- 

पोह ेका 12 65 गीते पो ट मखुडे . 

 मो नं. .8007807771. 

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

पो. टे . भारी. अिधकारी.  

पो.िन गोबाड े, साहबे मो.न. 9850072078 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 546/2022 कलम 3,7 िजवनाव क  व ु  अिधिन     िद. 12/12/2022 

पोलीस
ेशनचे

नाव 

गू.र.न.वकल
म 

गू.घ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 
546/2022 
कलम 3,7 
िजवनाव
क  व ु  
अिधिन   
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद. 27/11/2022  चे  
सकाळी 10.30 वा  
क ान  टोल नाका  
व ाळी  येथे    
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद. 12/12/2022 
रोजीवेळ  18.09 वा. 
नोदंनं.  37 वर 
 
दाखलकरणार:- पो 
ना  832 काळे  पो. 

े . देगलुर 
 

िफयादीचेनाव व – बालाजी गोिवंदराव  
िमटेवाड  वय 41 वष वसाय – नोकरी  
िनरी ण अिधकारी  पुरवठा  िवभाग 
तहसील कायालय  देगलुर  िज. नांदेड  
मोनं 9637963222 
आरोपी – 
िमळाला  माल –1. ग  तेरा कटटे  अंदाजे 
िकमती 21450/-व तांदुळ आठ  कटटे 
िकमती अंदाजे 14000/-  धा   धा   
असा एकुण 35450/-  
 

खुलासा:-- 
सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व  िठकािण  यातील आरापीतांनी 
संगनमत  क न िपक अप  MH -12-X-1362 म े     
भाव दुकानातील                                         िवना 
परमीट . ग  तेरा कटटे  अंदाजे िकमती 21450/-व तांदुळ आठ  
कटटे िकमती अंदाजे 14000/-  धा   असा एकुण 35450/-  
चा  काळया बाजारात िव ी साठी  घेवुन जात असताना 
िमळुन  आले वगैरे    व न गु ा दाखल 
 
 
तपािसकअंमलदार–  पो हे कॉ 832 काळे    पो े  देगलूर मोनं 
 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ीमाचरेसाहेबमोनं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 

 

 



                                  पो. टे. कनवट गुरनं 240/2022 कलम 326,324,323,504,506,34  द. 12/11/2022  

पो. टे. चेनाव  गुरन / आ.मृ / पनाका 

/ िम सग घडला व 

कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम सग घडला व 

दाखल  

फयादी च ेनाव व प ा व मो. नं. 

आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 

अटक होय / नाही 

                 ह ककत  

कनवट  गुरन नं.  :- 

240/2022  

कलम :- 

326,324,323,504,

506,34 भादिव. 

 

 

 

 

 

गु हा घडला ता.  वेळ व ठकाण :- 

द. 12/12/ 2022 रोजी वेळ 10.30 वा 

. संतोष को ह ेयांच ेघरासमोर भुई ग ली 

कनवट पि मेस 01 कमी ता. कनवट. 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 12-12-2022 च े19.34वा. 

 

न द नंबर :- 27 वर  

 

दाखल करणार :- पो.हेकॉ/1952 

क लाळे हो. टे. कनवट 

 मो. नं. 7709711952 

फयादी च ेनाव:- रमेश िव ल 

िनम मानीवार वय 52 वष वसाय 

मुनीम रा. वेलमापुरा कनवट ता. 

कनवट िज. नांदडे मो. नं. 

9763139417.  

 

आरोपी च ेनाव :-  

FIR दले का होय/नाही :- होय. 

 

आरोपी अटक :-  

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीतानी संगणमत क न यातील फयादी व सा ीदार 

यांना जागे या वादाव न हातातील काठीने दगडाने डो यात 

मा न डोके फोडून गंभीर दखुापत केली व िशवीगाळ करीत 

जीवे मार याची धमक  दली व न वर माणे. वगैरे 

मजकुराच ेजबाबाव न मा.पो.िन. साहबे यांचे आदशेाने गु हा 

दाखल क न पढुील तपास कामी पो.उप.िन.पवार यांच े कड े

दले.  

तपािसक अंमलदार :-  पो.उप.िन. पवार साहबे पो. टे. कनवट 

मो. नं.9850892665 

 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर : पो. िन. साळंुख ेसाहबे पो. टे. कनवट  

मो. नं. 9422242568 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



पो. टे. माळाकोळी   ग.ुरन 124/2022 कलम 65 ई म ो.का   द. 12/12/2022 

पो. टे. 

च ेनाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल  फयादीच ेनाव प ा मो. . व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाही 

       हक कत 

 

माळाको

ळी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 124/2022   

कलम 65 ई म 

ो.का  

 

दनांक -  12/12/2022 रोजी च े

09.00 वाजता मटन बाजाराच े

जवळ मौ. माळेगाव या ा दि णेस 

12 कमी 

 

 गु हा दाखल:- द. 12/12/2022  

वेळ  16.00वाजता टेशन डायरी 

न द 15 वर. 

 

दाखल करणार:.  Npc /2180 

िच लवाड    सर 

 पो टे माळाकोळी 

मो.नं. 9420914127 

 

फयादीच े नाव  - मािणक आबासो डोके 

वय 40 वष वसाय नोकरी सहा पोलीस 

िनरी क पोलीस टेशन माळाकोळी ता. 

लोहा  मो.नं 8652147575  

 

 

आरोपी नाव व प ा  -  

आरोपी अटक:-  

 

FIR त दली का:- होय 

 

सेवेत सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील नमुद आरोपीने आपले ता यात  िवनापरवाना 

बेकायदशेीर र या दशेी दा  भगरी सं ा अस े लेबल 

असले या 180 ml या एकूण 20 बॉटल कमती 1,400  

चा माल चोरटी िव  कर या या उ शेाने बाळगून िमळून 

आला हणून सदर आरोपीवर िव  वर माण े गु हा 

दाखल क न   मा सपोिन डोके साहबे यां या आदशेाने 

गु हा दाखल पढुील तपास HC/2504  कदम सर यां याकडे 

दला 

तपासी अंमलदार :-  HC /2504 कदम  सर मो न  

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व .  मा. स पो नी डोके 

साहबे. मो.न 8652147575 

 

भेट दणेारे अिधकारी च ेनाव मो. . 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पोलीस ठाण े मु ामाबाद     281/2022 कलम 12(अ) महारा  जगुार कायदा  12/ 12 /2022  

पोलीस ठाण े

मु ामाबाद     . 

.             .        

 

गुरन व कलम गु.दा.ता.वेळ व ठकाण त ार दणेार याचंे नाव व प ा मो.न. हक कत 

 

गु.र.न.कलम -  

281/2022 कलम 12(अ) 

महारा  जुगार कायदा 

 

 

 

 

आरोपी अटक - कलम CRPC 

41अ माण ेनोटीस दे यात 

आली 

 

गु हा घ. ता.वेळ ठकाण-  

12/ 12 /2022 रोजी चे सकाळी 

17.10.वाजता ॉपर मु माबाद बस 

थानकाचे बाजूला यादव गायकवाड 

यां या पान शॉपी च ेसमोर रोडवर 

 

गु हा दा. ता.वेळ - 

12/ 12 /2022 रोजी वेळ 

19.37.न द नंबर 29 

 

िमळाललेा माल... आरोपी या 

ता यातून 200/- पये दरा या एक 

नोट 

100/-दराची एक नोट 50/-  दराचे  

तीन नोटा 20/-दराचे पाच नोटा 10/-

  दराचे दहा नोटा. 

 असा एकूण 650/   

फयादी- शरीफ हबीबखा पठाण वय 

50. वष सपोउपिन नेमणुक पो. टे  

रा.मु माबाद.ता मुखेड मो.नंबर 

9623663100. 

 

 

आरोपी.--  

    

तपास करणार - HC1996.आडेकर 

पोलीस टेशन मु ामाबाद.मो 

न.9881815115. 

 

 

 खुलासा - 

 वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी ॉपर 

मु माबाद बस थानक च ेबाजूला यादव गायकवाड यांचे 

पान शॉपी च ेसमोर रोडवर चलत फरत िच यावर   

मटका जुगाराच ेआकड ेदऊेन हारजीत क याण नावाचा 

मटका जुगार खेळत व खेळवीत असताना नगदी जुगाराच े

सािह य व कमती 650/ पये मु ेमाला सह िमळून आला 

वगैरे फयादीव न गु हा दाखल 

 

दाखल करणार पो. टे मु ामाबाद HC2000 सुरनर .पो ट े

मु ामाबाद 

मो न ..7447271727.  

पो. टे. भारी अिधकारी 

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

पोलीस ठाण ेमु माबाद 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पोलीस टेशन अधापूर भाग 1ते5 गु.र.न 334/2022  कलम 379  भा द वी दनाकं 12/12/2022 

पो टे नाव  गु र न  कलम गु हा फयादी व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापूर भाग 1ते5ग ु.र.न 334/2022  

कलम 379 , भा द वी  

  

 

 

 

गेलामाल: िहरो 

मोटरसायकल लडर लडर  

कमत अंदाज े35000 /   

 

 

 

िमळाला माल :-िनरंक 

गु हा घडला तारीख वेळी व 

ठकाणी दनाकं 28/11/2022रा ी 

1300 ते 1400 वा. दर यान 

िव लराव दशेमखु मंगल कायालय 

महादवे पपळगाव कायालया या 

समोरील रोडवर पपळगाव िशवार 

तालकुा अधापूर  पुवस 10 क. मी           

 

 उिशराच ेकारण -आज पयत शोध 

घेऊन िमळून आ याने पो टला 

येऊन त ार दली  

 

गु हा     दाखल तारीख  

12/12/2022 टे डा  12 वेळ 

13.23 वा. 

फयादी :- ओमकार िपता 

अिनल क याणकर वय 22 

वष वसाय शेती राहणार 

पपळगाव तालुका अधापरू 

िज हा नांदडे मोबाईल नंबर 

70 66 33 28 78  

 

 

 

आरोपी नाव -आ ात  

सादर िवनंती ही व नमोतारीख वळे ठकाणी यातील 

फयादी याने याची मोटरसायकल ही िव लराव 

दशेमखु हणणारे महादवे पपळगाव कायालया या 

समोरील रोडवर लावून शतेात उसाला पाणी 

दे यासाठी गेला व परत येऊन पािहल े असता 

मोटरसायकल ह ेकोणीतरी अ ात ने चो न नेल े

वगैरे मजकुरा या जबाब व न गु हा दाखल  

 वगैरे मजकुरा या जबाब व न वर दाखल क न 

मा.पो.िन साहबे यां या आदशेाने पुढील तपास pc 134 

घोरपडे यां याकड े दला मो नं 8806500054 

 

दाखल करण psi नद ेपोलीस टेशन अधापरू मोबाईल 

नंबर 9765764482 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 पोलीस टेशन  मखुडे पोलीस टेशन    दनाकं 12/12/ 2022 

 अनु 

मांक 

गुरन कलम गु हा घडला तारीख वेळ 

ठकाण 

फयादीच ेनाव गु ाची थोड यात हा ककत 

1) पो ट मखुेड 

गुरंन 

378/2022 

कलम 379 

भादिव 

 

गु हा घडला तारीख वेळ 

ठकाण - दनाकं 

17/11/22रोजी वेळ 18.30 

वाजता च ेसुमारास वावधाने 

हॉि पटल मखेुड जवळून 

  

दाखल वेळ- 

12/12/2022 रोजी 

वेळ   21.08    वा  

टे डा न द 29 

दाखल करणार - 

ASI वाघमारे 

 

तपास करणार-  

ASI भारती 

फयादीच ेनाव-  

राम नरेश िपता गु  मूत  व 39 वष 

वसाय नोकरी राहणार ीनगर कॉलनी 

सकंेड लाईन रोटरी नगर िज हा खमंग रा य 

तेलंगणा ह ली मु ाम िशव साद कॉलजे 

मखेुड 

मोनं8500185720 

 

आरोपीच ेनाव- अ ात 

आरोपी अटक-    नाही  

गेला माल - 

एक िहरो लडर कंपनीची मोटरसायकल 

मांक ए पी 20 AT 2397 का या  व 

िन या रंगाची जुनी वापरती कमती अंदाज े

30000/- हजार पयाची 

सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळी व  ठकाणी यातील 

फयादीने याची िहरो लडर ो कंपनीची मोटरसायकल 

मांक ए पी 20  AT2397 का या व िन या रंगाची कमती 

30,000 हजार पयाची ही वावधाने हॉि पटल या बाजलूा 

लावून हॉटेलम ये ना ता कर यासाठी गेले असता कोणीतरी 

अ ात चोर ान े याचंी वरील मोटरसायकल ही फयादी या 

समंतीिशवाय चो न नेली आह ेवगैरे  मजकुराच े फयादव न 

गु हा दाखल क न मा.पोनी साहबे यां या आदशेाने ASI 

bharti साहबे यां याकड े दल े 

भारी अिधकारी- 

 ही ही गोबाड ेमोबाईल नंबर 8805957400 

तपास अिधकारी सहा यक पोलीस उपिनरी क भारती साहबे 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

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

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 

 



 

       पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक गू े अहवाल िद 12.12.2022 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 547 /2022 
कलम 12 अ मजुका   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद. 12.12.2022 रोजी 18.30 
वा  िवसजन पाँई चे बाजुला 
बालाजी ीधर टेकाळे यांचे 
शेतातील मोक ा जागेत 
िलबांचे झाडा खाली  देगलुर   
 
 
 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 12.12..2022 रोजी वेळ 
18.09 वा.नोदंनं  37 
 
दाखलकरणार:- 
पोहेका / 832 काळे  
 .ने. पो े देगलुर 

 

िफयादीचेनाव व प ा 
रिव केरबाजी मंुडे वय 40 वष वसाय नोकरी पोउपिन,. 
ने. पो. े . देगलुर मोनं  7774840493 
 
आरोपीचे नाव - 
 
िमळाला माल – नगदी 13,780/-  व. जुगाराचे सािह    
 
आरोपीअटकता. वेळ व नोदंनं:-- .नाही 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीतांनी गोल आकार 
बसुन ताचे फाय ा साठी प ावर पैसे 
लावुन ितरट नावाचा जुगार बेकायदेशीर 
र ा खेळत असतांना नगदी 13,780/-  व  
जुगाराचे सािह  सह िमळुन आला नुन 
वगैरे िफयाद व न गु ा दाखल .. 
 
तपािसकअंमलदार-     ASI  िमरदोडे  ने 
पो ेदेगलुर 
 
 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



 

पोलीस टेशन रामतीथ भाग 6गूरन. 201/2022 कलम 283 भा द िव माने द.12/12/2022 

पो. टेच े

नाव 

गुरन.व कलम   गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. 

वेळ 

फयादीच ेनाव प ा व मोन ं, 

आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी अटक 

होय/  नाही 

हक कत 

रामतीथ  भाग 6 

गुरनं:201/2022 

कलम,,283 IPC 

 

 

 

उिशरा च ेकारण:-  

 दनांक.12/ 12/2022 

रोजी 11.30 वाजता  

नस  बस थानक समोर   

नस  ते िबलोली रोडवर 

ता.नायगाव उ रेस 8 

कमी  

 

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द.12/12/2022 च े

17.59 वा टे.डा न द  

18 वर  

 

 फयादीच ेनाव: अिनल बालाजी 

रदकवाल े  वय.32 वष धंदा नोकरी 

पो का बन .485  पो टे रामतीथ 

तालकुा िबलोली मोबाईल 

नंबर.8888602669  

 

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीच ेनाव व प ा :-   

आरोपी अटक:- CRPC 41 A नोटीस  

खलुासा_ सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीने आप या ता यातील अँटो   ह े  नस  बस थानक समोर 

िबलोली जाणारे रोडवर  म यभागी उभा क न र तयाच ेपरी थीती 

कडे दलू  क न येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमाण होऊन 

वासां या जीिवतास धोका िनमाण होईल अशा ि थतीत उभा केललेा 

िमळून आला वगैरे  फयादव न मा,सपोिन  साहबे यां या आदशेाने 

गु हा दाखल 

दाखल करणार -HC620 कुलकण  मोन. +9175358880 

तपािसक अमलदार-पोहकेा 

2441 आड ेमोनं. +91 99235 92441  

 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



 

पोलीस टेशन रामतीथ भाग 6गूरन. 202/22 कलम 283 भा द िव माने द.12/12/2022 

पो. टेच े

नाव 

गुरन.व कलम   गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयादीच ेनाव प ा व मोनं , आरोपीच े

नाव व प ा , आरोपी अटक होय/  नाही 

हक कत 

रामतीथ  भाग 6 

गुरनं:202/22कलम

,,283 IPC 

 

 

 

उिशरा च ेकारण:-  

 दनांक.12/ 12/2022 

रोजी 10.00.  वाजता  

नस  बस थानक समोर   

नस  ते िबलोली रोडवर 

ता.नायगाव उ रेस 8 

कमी  

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द.12/12/2022 चे 

18.06  वा टे.डा न द  

20  वर  

 

 

    

 फयादीच ेनाव: अिनल बालाजी 

रदकवाले   वय.32 वष धंदा नोकरी पो 

का बन .485  पो टे रामतीथ तालुका 

िबलोली मोबाईल नंबर.8888602669  

 

 

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीचे नाव व प ा :-   

आरोपी अटक:- CRPC 41 A नोटीस  

खुलासा_ सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीने आप या ता यातील अटँो   ह े  सावजिनक रोडवर  समोर 

िबलोली जाणारे रोडवर  म यभागी उभा क न र तयाच ेपरी थीती कड े

दलू  क न येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमाण होऊन वासां या 

जीिवतास धोका िनमाण होईल अशा ि थतीत उभा केलेला िमळून आला 

वगैरे  फयादव न मा,सपोिन  साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल 

दाखल करणार -HC.2062 कोरके   मोन. +919421296127  

 

तपािसक अमलदार-पोहकेा 

2441 आडे मोनं. +91 99235 92441  

 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



 

 पो. टे िवमानतळ गू.र.न.  418/2022 कलम 324,323,504,506,34 IPC सहकलम 4/25 भाहका िद 12.12.2022 

  
 

 
 

  

       
1  

 

 – – 
िद.08/12/2022 चे 14.30  वाजताचे 
सूमारास महा मा फूले शाळेसमोरील 
चाय वे समोर यामनगर,नांदेड , पूवस 
2 िकमी  

 –िद 
12.12.2022 रोजी वेळ-22.35 वा 
टे.डा. 51 

 – उ रेस 3  िकमी  
 -पोना/2609 

आ कमवाड मो.नं.8805647079 
 पोहेकाँ/967 

गायकवाड मो.न.8888467106 

गू.र.न.  
418/2022 कलम 
324,323,504,506,3
4 IPC सहकलम 
4/25 भाहका 

उशीराचे कारण- 
यातील िफय दीने 
उपचार क न व 
यातील आरोपीतांनी 
पोलीसाकडे त ार 
केली तर पू हा 
मार याची धमकी 
िद याने या िभतीमूळे 
िफय दीने आज रोजी 
येवून त ार िद याने 
गू हा 

- -  भीमाशंकर चं कांत 
बंडे,वय 17 वष, यवसाय िश ण 
रा.जूना म ढा,नांदेड  
                       
मो.न.9021602946 

- –  
 – योगेश िभमा 

सोळंके रा.िशवनगर,नांदेड (ता यात 
आहे) 
 
 

 - सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील िफय दीस आ.  1 याने  मा याकडे 
रागात का बघत आहेस असे हणून सव नी संगनमताने 
थापडाने मारहाण क न िशवीगाळ केली व िजव े
मार याची धमकी िदली व योगेश सोळंके यांने याचे 
हातातील टल या कडयाने िफय दीचे डो यात मा न 
दखूापत केली व  याचे कमरेला असलेले खंजर काढून 
खंजर िफरवत िफय दीस िजवंत सोडणार नाही हणून 
िजवे मार याची धमकी िदली. .वगैरे जबाबाव न 
मा.पो.िन काकडे साहेबांचे आदेशाने गू हा दाखल केला  
 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

  
 

  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



  
  

  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पो टे:-उमरी पोलीस. टे.गुरन आम ृ54/2022 कलम 174 crpc माण े दनांक 12/12/2022 

पो टे च े

नाव 

गुरण/अ.म/ृप

णाका/िम सग 

व कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िम स

ग घडला व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर व आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय/नाही 

हक कत 

पो टे च े

नाव:- 

उमरी 

गु हा 

54/2022 

कलम 174 

crpc माण े 

 

 

 

 

दशा:- 

दि णेस 07 

क मी 

गु हा घडला:- 

द द.15/10/2022  

च े 11.00 वा.च े

समुारास ते 15.33 

स.द.िव णुपुरी  

दवाखाना नांदडे    

 

आम ृदाखल दनाकं 

12/12/2022 च.े  

22.47  वाजता न द 

नंबर 20वर  

खबर दणेार :-एस.के.बयास  पोहकेा 

2093.नांदडे ािमण ता.उमरी मो.न. 

 

 

 

 

 मयताच ेनाव व /प ा .. धाराजी 

येर ा दामनवाड वय 35 रा.जवळा 

ता.तानुर िज.िनमल ह.म.ुगोळेगाव 

ता.उमरी िज.नांदडे  

 

खलुासा:- सादर िवनंती क  यातील खबर दणेार यांनी मयतान े

द.13.10.2022 च े11.00च ेसमुारास वाघलवाडा साखर कारखा याजवळ   

याच े राहते घरी  कोणते तरी िवषारी औषध िप याने यास उपचार  

स.द.उमरी नेले व तेथून नांदडे येथे रेफर झा याने उपचार  दर यान द 

15.10.22 च े15.33 पुव   मरण पावला वगैरे  व न बाजसू माण े आम ृ

दाखल क न पोलीस िनरी क साहबे यां या आदशेाने पोहकेा 2354 गेडाम  

यां याकड े दला. 

तपासी अमंलदार: रमण फ करा गेडाम  मोबाईल नंबर:-9421768528 

पो टे भारी अिधकारी च ेनाव  

मा.पोनी. ी.एम.बी भोसल ेमोबाईल नंबर 7038833358 

भेट दणेारे अिधकारी च ेनाव  एम.बी.भोसल ेपोलीस िनरी क मोबाईल 

नंबर:-7038833358 केलेला तपास घटना थळ पचंनामा क न पढुील तपास 

चाल ूआह.े 

मा. पोलीस अधी क यांच ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 
      (DCR) ो  पो. े. माळाकोळी ो  गुरन.125/2022कलम65 (ई) म ो का   .िद.12/12/2022 

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

               हकीकत  
 

  माळाकोळी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन.125/2022कलम65 

(ई) म ो का 
.िद.12/12/2022 
 
 
 
 

 गु ा घडला:- िद 
12/12/022 चे 20:05 वाजता 
सुमारास म ी फाटा  
उ रेस 12 KM 
 
 गु ा दाखल:- 
िद.12/12/2022वेळ 22:07 
वाजता ेशन डायरी नोदं 
23 वर       
 
 िमळाला माल :- देशी दा  
िभंगरी सं ा ा 180 एम एल 

ा  सीलबंद 40 बॉटल 
अंदाजे   िकमती 2800 ₹ चा 
माल                              

 िफयादी चे नाव व प ा :- मािणक अ ासो 
डोके वय 40 वष वसाय नोकरी सहा क 
पोलीस िनरी क पोलीस ेशन माळाकोळी 
मो.न.8652147575 
FIR त िदली का:- होय 
 
 
 आरोपी चे नाव व प ा:-  
 
 
आरोपी अटक:- नाही 
 
 
दाखल करणार:-NPC/2180 िच लवाड 
नेमणूक पो े माळाकोळी. मोबाईल नंबर:- 90 
49 16 8001 

खुलासा;  
           वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी  यातील नमूद 
आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेशीर  ो गु ाचा माल देशी दा  
िभंगरी सं ा ची 180ml ा सीलबंद 40 बॉटल ती बॉटल 
70 पये की. एकूण 2800/ . चा माल चोरटी िव ी कर ा ा 
उ ेशाने जवळ बाळगलेला िमळून आला आहे वगैरे व न गु ा 
दाखल क न वर माणे गु ा दाखल क न पुढील तपास 
कामीHC/1888 ीरसागर   यां ाकडे िदला                               
   
तपासी अंमलदार:HC/1888 ीरसागर  मोबाईल नंबर  
 
पो. े. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा.स.पोिन/ डोके  साहेब . पो. े. माळाकोळी 
              मो.. 
केलेला तपास:- 
मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 

 



पोलीस ठाणे   मु ामाबाद     . गुरन 282/2022  कलम 65ई मदा.का िदनांक 12/12/2022 

पोलीस ठाणे 
मु ामाबाद     
. .             .        

गुरन व कलम गु.दा.ता.वेळ व िठकाण त ार देणार यांचे नाव व प ा 
मो.न. 

हकीकत 

गुरन 282/2022 
 
कलम 65ई 
मदा.का माणे 
दाखल 
 
 
 
 
 
 
  
  

गु.घ.ता.वेळ िठकाण 
 
िदनांक 12/12/2022 रोजी 
17.50 वाजताचे सुमारास 
मु माबाद ते देगलूर रोड लगत 
सुवणकार समाज यांचे 
समशानभूमी लगत मोक ा 
जागेत झुडपाचे आडोशाला 
मु माबाद ता मुखेड 
 
 
 
 
 
गु ा दाखल तारीख वेळ िदनांक 
12/12/2022 
वेळ 20.45वाजता 
नोदं नंबर 33वर 
 
 
 

िफयादीचे नाव िशवाजी धोडंीबा 
आडेकर वय 53 वष वसाय 
नौकरी पोहे का 1996 मोन 
9130130080 
 
 
आरोपी :-  
 
 
िमळाला माल-1000/-एका 

ा क ा पांढ या रंगा ा 
कॅनम े अंदाजे 10िलटर 
हातभ ीची गावठी दा  ाचा 
आंबट उगरट वास येत असलेली 

ितिलटर 100 पये दरा माणे 
एकूण िकंमत अंदाजे 

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील . आरोपीने आप ा ता ात 1000/-एका 

ा क ा पांढ या रंगा ा कॅनम े अंदाजे 10िलटर 
हातभ ीची गावठी दा  ाचा आंबट उगरट वास येत 
असलेली ितिलटर 100 पये दरा माणे एकूण िकंमत 
अंदाजे ो िबशन गु ाचा माल चोरटी िव ी कर ा ा 
उ ेशाने ता ात बाळगलेला िमळून आला वगैरे 
िफयादीव न गु ा दाखल क न मा. सपोिन जाधव 
साहेब यां ा आदेशाने पुढील तपास कामी ASI पठाण 
यां ाकडे िदला 
 
दाखल करणार :पोहे का 2000 सुरनर 
पो. े मु ामाबाद 
 
तपास अिधकारी :- 
ASIपठाण 
  पोलीस ठाणे मु माबाद  
मो नं.9623663100 
 
पो. े. भारी अिधकारी 
सपोिन/ सं ाम उ व जाधव मो.न.8999881900 
पोलीस ठाणे मु माबाद 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पोलीस ठाणे  मु ामाबाद     गुरन 283/2022  कलम 324,323,504,506,34भादवी   िदनांक 12/12/2022   

पोलीस ठाणे 
मु ामाबाद     . 
.             .         

गुरन व कलम गु.दा.ता.वेळ व िठकाण त ार देणार यांचे नाव व प ा 
मो.न. 

हकीकत 

गुरन 283/2022 
 
कलम 
324,323,504,506,34भा
दवी  माणे दाखल 
 
 
 
 
 
 
  
  

गु.घ.ता.वेळ िठकाण 
 
िदनांक 12/12/2022 रोजी 
17.00 वाजता सुमारास माधव 
ह रबा जाधव यांचे शेताजवळ 
मौ िपंपळकंुठा तालुका मुखेड 
 
 
 
गु ा दाखल तारीख वेळ 
िदनांक 12/12/2022 
वेळ 22.49वाजता 
नोदं नंबर 35वर 
 
 
 
दाखल करणार :पोहे का 2000 
सुरनर 
पो. े मु ामाबाद 
  

िफयादीचे नाव माधव 
म काजुन गोपनर वय 19 
वष वसाय िश ण जात 
हटकर राहणार िपंपळकंुठा 
तालुका मुखेड   
मोन8261893259 
 
         
आरोपी :-  
         
 
 
 

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील . िफयादी हा 
माधव हरीबा जाधव यांचे शेताजवळ लघवी क न थांबला असता यातील 
आरोपीतांनी संगणमत क न तु ा बापाने ॉटचे कोटाला खोटे 
कागदप  देऊन िनकाल लावून घेतला आहे या कारणाव न यातील 
आरोपीताने िशवीगाळ क न लाथा बु ांनी मारहाण क न आरोपी 

मांक 1 यांनी ांचे हातातील दगडाने डो ात मा न दुखापत केली व 
धमकी िदली वगैरे कारवाई क न माझी मोटार मला िमळवून ावी वगैरे 

पाचे िफयादी जबाब व न गु ा दाखल क न  मा. सपोिन साहेब 
यां ा आदेशाने गु ाचा तपास   पोना 811 यालावार यां ाकडे दे ात 
आला  
 
 
तपास अिधकारी :- 
पोना 811 यालावार 
  पोलीस ठाणे मु माबाद  
मो नं. 
 
पो. े. भारी अिधकारी 
सपोिन/ सं ाम उ व जाधव मो.न.8999881900 
पोलीस ठाणे मु माबाद 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

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

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



iksLVs ps uko fduoV xq-j-u-o dye 241@2022dye 323] 34 Hkk-n-fo- lg  3¼1½ ¼vkj½ ¼,l½ 3¼2½¼Ogh ,½      v- tk- t- v- ç- dk;nk fn &12-12-2022  

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 
fduoV  
 
 
 
 

 
xqUgk    ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-& 
 fn-08@11@2022 jksth 
ldkGh 11-00rs 11-30 
oktrkps njE;ku ukjk;.k 
uxj xksdqank rkyqdk 
fduoV 
  
 
 

?kVukLFkGk iklqups 
fn’kk o varj%& 
nf{k.ksl 02 fd-eh- 
 
 
xqUgk    nk[ky-rk-osG-
%   
fn &12-12-2022  
ps osG  22%52 ok  
uksan ua-31  oj 

xq-j-u-o dye 
241@2022 
dye 323] 34 
Hkk-n-fo- lg 
 3¼1½ ¼vkj½ ¼,l½ 
3¼2½¼Ogh ,½  
    v- tk- t- 
v- ç- dk;nk  
 
 
 
 
 
mf’kjkps dkjk.k 
vkt jksth iksLVs 
yk ;soqu fQ;kZn 
fnY;kus  
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
 
  
vkjksihps  uko %& 
 
 tkr& catkjk 
 
 
vkjksih  vVd   & ukgh  
 

[kqyklk %& lknj fouarh fd oj ueqn rkfj[k] osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh efgysl ;krhy 
vkjksihrkuh lax.ker rw eyk dkeko:u dk dk<ys ;k dkj.kko:u rw fNuky jkaM  vkgsl rw 
pfj=ghu vkgsl v'kh Hkk"ksr f'kohxkG  d:u fQ;kZnh efgyk gh ekxkloxÊ; tkrhph vlY;kph 
ekfgrh vlrkuk lq)k rw gkydV tkrhph vkgsl ekaX;kps yksd vlsp vlrkr rw MdyokjkP;k 
vkSyknhph vkgsl vls Eg.kwu tkrhokpd f'kohxkG d:u dsl èk:u FkkiM cqDD;kauh  ekjgk.k 
dsyh- o ik;j+~;ko:u [kkyh ;sr vlrkuk ijr [kkyh iMr usys- o pkiV cqDD;kauh  ekjgk.k 
dsyh- oxSjs etdqjkps vkt jksth iks-LVs-yk ;sÅu tckc fnY;kus oj çek.ks xqUgk nk[ky 
 
 
nk[ky dj.kkj %& :    स.पो. िन. वाठोरे नेमनुक  पो. े.िकनवट               मो. नं.9923282854 
 

rikfld vaeynkj %& ek- Jh-  Mksaxjs lkgsc mifoHkkxh; iksyhl vfèkdkjh fduoV  

 eks-u-8975769918 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & iks- fu- lkGqa[ks iks LVs fduoV  eks- ua-9422242568 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  ek- Jh- mifoHkkxh; iksyhl vfèkdkjh Mksaxjs lkgsc 

fduoV  eks- ua-8975769918   02½ iks- fu- lkGqa[ks eks- ua-9422242568 03½ l-iks- 

fu- okBksjs  eks- ua-9923282854] gs fnukad-12-12-2022 jksth 23%14  ok uksan ua-32  

oj jokuk 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyw  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



                                    fn &12-12-2022  

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 
brokjk  
 
 
 
 

  
    

  
  
  
  

  
 

 
  

  
    

 

  
  
  

 
  

     
      

     
    

   

               
         
          

            
               

           
             

        
          

 
 

            

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 


