
 

पोलीस ेशन देगलूर गु र न नं    69/2023 क 122 म.पो.का. िद.11/02/2023 

पो ेचेनाव गूरन व 
कलम 

गू घ तावेळ व 
िठकाण 

िफयादीचेनाव खुलासा 

पो े 
दगलूर 

गु र न नं    
69/2023 
 क 
 122 
म.पो.का. 
 

गु.घ.तावेळ व 
िठकाण:-- 
िद 11/02/2023 
रोजी  01.वा. साधना 
शाळेजवळ देगलुर  
 
दाखल:- 
िद  11/02/2023  
रोजी 02.56 वा.  
नोदं  08 
 
 
 

िफयादी- 
सुधाकर द ा मलदोडे वय 37 वष 

वसाय नौकरी पोका / 1788 
पोलीस ने.ठाणे देगलुर 
 मो. न. 8888292579 
 
आरोपीनावव प ा:- 
  

खुलासा:-- 
सादर िवनंती िक, वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी हे सुया  ते 
सुयदयाचे दर ान आपले ताचे अ ी  एखादा चोरी व 
घरफोडी सारखा मालािव द एखादा दखलपा  गु ा कर ा ा 
इरा ाने संशयीत र ा अंधाराचा फायदा घेवुन दबा ध न बसलेले 
िमुन आले वगैरे िफयाद व न गु ा दाखल  
 
दाखलकरणार:- 
पोहेकॉ  833काळे  ने.  पो. े . देगलुर 
 
तपािसकअंमलदार :-- 
सपोउपिन िमरदोडे मो.न. 9049319591 
 
पो े भारीअिधकारीनाव :-- 
 पो. िन. सोहन माछरे साहेब मोनं 9168751555 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



पोलीस ेशन देगलुर गू.र.नं. 70/2023 कलम.341, 324,323, 294,506,143 ,147,148,149 , भा.द.िव. ,म.पो.अिधिनयम कलम-135  

िद. 11/02/2023 

पोलीस 
ेशन 

गू .र.न.व 
कलम 

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

देगलुर गू.र.नं. 
70/2023 
कलम 
341,324,323, 
294,506,143, 
147,148, 
149, भा.द.िव. 
,म.पो.अिधिनयम 
कलम-135 

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद. 11/02/2023 च 07.00 चे 
सुमारास घुमटबेस मटन 
माकट ,देगलुर ,ता.देगलुर . 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.011/02/2023 रोजी 
वेळ 13.28  वा.  
नोदं नं. 25 वर 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
 jlqy esgcqlkc dqjs’kh o; 55 o”ksZ O; & [kkVhd jk 
?kqeVcsl nsxyqj ft ukansM  
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
vkjksihps ukao o iRRkk %& 
  
vkjksih vVd rk osG %& fujad  
 

[kqyklk %& lknj fouarh d]oj ueqn rkjh[k osGh o Bdk.kh 
;krhy vkjksihrkauh eVu fodzh dj.;kps dkj.kko:u xSjdk;n;kph 
eaMGh teoqu fQ;kZnhl o lkscrP;k yksdkauh v’yhy f’kohxkG 
d:u R;kauk ekl fodzhlkBh vVdko d:u d:u pkdqus dkBhus 
ykFkkcqD;kus ekjgk.k d:u t[keh dsys o ftos ekj.;kph /kedh 
fnyh o ek ftYgkf/kdkjh lkgsc ukansM ;kaps tekocanh vkns’kkps 
mYya?ku dsys Eg.kqu - oxSjs etdqjkps tckc ek-iksfu ekNjs lk- 
R;kaP;k vkns’kkus iq<hy rikl iksmifu eksj ;kaps dMs fnyk  
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
iks fu ekNjs ikssLVs nsxyqj eks ua 9821159844  
rikfld vf/kdkjh %& 
iksmifu eksjs iksLVs nsxyqj eks ua  7977418500 
nk[ky dj.kkj %& 
liksmifu ‘ks[k iksLVs nsxyqj – 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
iks fu ekNjs ikssLVs nsxyqj eks ua 9821159844 ]liksfu ijxsokj 
iksLVs nsxyqj eks ua 9028846691]iksmifu eksjs iksLVs nsxyqj eks ua 
7977418500 
]gs fnukad 11@02@2023 jksth ps 18%32 ok uksan ua- 35  oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV i<s pkyq  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



 

पोलीस टेशन हादगाव  गुरनं 28 /2023 कलम. 498(अ) ,323,504,506,34भादवी  माण े दनांक 11/02/2023 

 

  पो टेशनचे  गु हा र ज टर 
नंबर व कलम 

गु हा पना अ. ./ ो ह / 
दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नबंर 
आरोपीच ेनाव व प ा  

हक कत 

हदगाव गुरन ं 

28 /2023 

 कलम.  

498(अ) ,323,  

504, 506,34 भादवी   
 
  
 

  
 
 
 
 

गु हा घडला दनांक 

द 20/08/2022 रोजी वेळ 
13.00 ते आज पावेतो 
फयाद चे सासर  व माहेर  
नीवघा बाजार तालुका हादगाव  

 

दशा :  

उ रेस 30 कमी  
 

 गु हा दाखल दनांक:- 
द-11/02/-2023 

 वेळ13:24 

टेडा.नोदनं.  12 वर                   

 

फयाद चे नाव :- 
   
 
आरोपीच ेनाव प ा_   

  

एफआर आय त  दली. होय 

 आरोपी अटक :-*---- 

 

खुलासा.---सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व 
ठकाणी यातील आरोपी यांनी सगंणमत क न फयाद  
तू दसायला चांगली नाह स हणून शार रक व मानिसक 
ास देऊन  थापड बु यांनी मारहाण क न िशवीगाळ 

केली व जवे मार याची धमक  देवुन माहेराहून  दोन लाख 
पये गाड  घे यासाठ  घऊेन ये अस े हणनू घरातून 

हाकलनू दले वगरेै जबाबा व न  यां या मा पो.िन. पवार 
साहेब यांच ेआदेशान े तपास पो ना 900 सातपतुे यां याकडे 
दला  

 
 तपासी अिधकार ---- 

पो ना 900 सातपतुे मो . न.  9823216771 

 
दाखल करणार:- - 

HC 1099 गायकवाड  पो. टे हदगाव  

मो नंबर 7972994682  

 
 पो. टेशन भार  अिधका  याच ेनाव व मोबाईल नंबर:- 
पो.िन. पवार साहेब पो. टे. हदगाव मो.न.ं 8806994154 

 

 

 

 



 

                    

   

                                   
   

 

                                            
  

 

 
  

   
   

  
   
   

   
    

    
   

  
 

 
  

    
   
   
    

 
  

  
  

   
 
  

           
             

            
      

          
         
        
         
         

          
        

 

   
        

 
 

       ´ 
 

 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न. 49/23 कलम  363 भा.द.वी.   दनाकं 11/02/2023 
पो टे च ेनाव गु हा रिज टर नबंर व 

कलम 
गु.घ.ता.वळे व ठकाण- 
दनाकं 

 फयादी व आरोपी च ेनाव  हक कत 

पोलीस टेशन 
भोकर 

गु हा रिज टर नबंर 
.49/2023 

 कलम   

363 भा.द.वी.   

गु.घ.ता.वळे व ठकाण- 
दनांक-09/02/2023चे 

दपुारी 15.30 वा. च े
दर यान राहते घ न 
शा ीनगर भोकर  

 

गु हा दाखल तारीख वळे 
दनांक   11-02- 2023 च े

13:16 वाजता टेशन 

डायरी न द मांक 18 

फयादी-  
 

आरोपी :-  
अ ात 
 

सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी ही आठवडी 

बाजारात बाजार आण यासाठी गेली होती. ितस दपुारी 04.00 वा. चे सुमारास 

ित या शेजारी राहणा-या सायरा बगेम यांनी फोन ारे माहीती दली क , ितची 
मुलगी (अ पवयीन) ही ित या बहीणी या मुलाला घेवुन काठेतरी गेली आहे ती 
लागलीच परत घरी येवुन ित या बहीणीला फोनव न माहीती घेतली ती 
ित याकडे पण आली नस याचे सांिगतले फयादीने आजपावेतो, ितचा नातेवाईक 
व इतर  शोध घेतला असता ती िमळुन आली नाही वगैरे मजकुराचे जबाबाव न 
मा. पो.िन. साहेब याचे आदशेाने वर माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास 
कामी ASI जाधव याचेकडे दे यात आला 
 

 दाखल करणार –  

पोहेका/ँ988 आलेवार पो. ट.े भोकर मो.नं. 9130550052  
तपास अमंलदार  
ASI जाधव पो. टे भोकरं मो.नं.- 762394900 

भारीअिधकारी— 
 माननीय  पोलीस िनरी क पाटील  साहबे  मोबाईल नंबर  99 23 10 45 21 

 

  



पोलीस टेशन भोकर अक मात मृ यू नंबर दनांक 
पो टे चे 
नाव

अक मात मृ यू 
नंबर कलम.

आ घडला तार ख वळे व ठकाण फयाद च ेनाव व प ा मो नं 
दली / नाह  आरोपीचं नाव व 

प ा अटक

हक कत

पोलीस 
टेशन 

भोकर

अक मात 
मृ यू नंबर 

कलम.

आ घडला तार ख वेळ व 
ठकाण –
दनाकं रोजी चे 
सकाळ  ते वा. 
चे दर यान बाचोट
िशवारातील शेता या ध-ु
या या जवळ ल सागा या 
झाडाला

अक मात मृ यू दाखल 
तार ख वेळ व न द मांक 
दनाकं चे 

वाजता न द मांक 

खबर देणार- 
साईनाथ नारायण ऐडके 
वय वष यवसाय शेती 
रा. बाचोट  ता. भोकर 
ज. नांदेड

मयताच ेनाव- 
वैजनाथ नारायण ऐडके 
वय वष यवसाय 
शेती रा. बाचोट  ता. 
भोकर ज. नांदेड

मरणाचे कारण :-
कोण यातर  टशनम ये 

येवनु गळफास घेवनु 
मृ यु

खलुासा

सादर वनतंी क वर नमुद ता वळे  व ठकाणी यातील मयत नामे 
वैजनाथ नारायण ऐडके वय वष यवसाय शेती रा. बाचोट  ता. भोकर 
ज. नांदेड हा कोण यातर  टशनम य े द. रोजी सकाळ  
त े वा. चे समुारास आम या बाचोट  िशवारातील शेता या ध-ुया या 
जवळ ल सागा या झाडाला फासी घेवुन मरण पावला आहे तर  वर माण े
आ . दाखल क न पढु ल चौकशी कामी बट पोहेका हनवते यांचकेडे 
मा.पो.िन. साहेब यां या आदेशाने दे यात आले आहे.

दाखल करणार – 
पोहेकाँ/ आलेवार पो. टे. भोकर मो.न.ं 

तपािसक अंमलदार – 
हनवते पो टे भोकर 

भार  अिधकार—
माननीय स पोलीस िनर क पाट ल साहेब मोबाईल नंबर

                 
  



पोलीस ेशन देगलुर दैिनक गु े अहवाल िद.11/02/2023 

गू .र.न.व 
कलम 

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

गू.र.नं. 
71/2023 
कलम., 
324,323,294,
506,143,147,
148,149, 
भा.द.िव. 
,म.पो.अिधिनय
म कलम-135 

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद. 11/02/2023च 07.00 चे 
सुमारास घुमटबेस मटन माकट 
,देगलुर ,ता.देगलुर . 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.11/02/2023रोजी 
वेळ 1500  वा.  
नोदं नं. 30 वर 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
 ednqe ekSykuk  dqjs'kh o;&49  o"kZ  O;olk;&eVu 
foØh   -jk-xkSre uxj ]nsxyqj ft- ukansM  ]eks 
7387028353 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
vkjksihps ukao o iRRkk %& 
vkjksih vVd rk osG %& fujad  

[kqyklk %& lknj foaurh dh] ueqn rk osfG o fBdkf.k 
;krhy vkjksikrkauh eVu foØh dj.;kps dkj.kko#u 
xSjdk;|kph eaMGh teoqu fQ;kZnhl o lkscrP;k yksdkauk 
v'yhy f'kohxkG d#u Nqjhus ]dkBhus ]ykFkkcqD;kus ekjgku 
d#u t[keh dsys o ftos ekj.;kph /kedh fnyh- o ek-
ftYgkf/kdkjh lkgsc ukansM ;kaps tekocanh vkns'kkps mYya?ku 
dsys Eg.kqu oxSjs fQ;kZnhps  tckcko#u- oxSjs etdqjkps tckc 
ek-iksfu ekNjs lk- R;kaP;k vkns’kkus iq<hy rikl iksmifu eksj 
;kaps dMs fnyk  
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
iks fu ekNjs ikssLVs nsxyqj eks ua 9821159844  
rikfld vf/kdkjh %& 
iksmifu eksjs iksLVs nsxyqj eks ua  7977418500 
nk[ky dj.kkj %& 
liksmifu ‘ks[k iksLVs nsxyqj  
 
- ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
 iks fu ekNjs ikssLVs nsxyqj eks ua 9821159844 ]liksfu 
ijxsokj iksLVs nsxyqj eks ua 9028846691]iksmifu eksjs iksLVs 
nsxyqj eks ua 7977418500 ]gs fnukad 11@02@2023 jksth ps 
18%32 ok uksan ua- 35  oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV i<s pkyq  
 

 

 



iksLVs foekurG nSfud xqUgs vgoky fn 11-02-2023 

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  
foekurG  

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k & 
 fnukad 03@02@2023 ps 
07%30 rs fnukad 
10@02@2023  ps 19%30  ok 
ps njE;ku fQ;kZnhps jkgrs 
?kjh ckykth uxj ukansM  iqosZ 
02 fd eh -  
 
fn’kk o varj %&  
iqosZl 02 fd-eh- varjkoj  
  
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%&  
fn-11@02@2023  
osG 15%52 ok-  
LVs-Mk-ua- 32 
 

xqju@ vijk/k dzaekd   
xqjua %&  
49@2023 
 dye  
454]457]380 Hkknoh   
 
 
 
 
 
mf’kjkps dkj.k %&  
iksLVsyk ;soqu vkt jksth 
fQ;kZn fnY;kus  

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 

xtkuu panzdkar ;sjeokj o; 

24 o”ksZ O; &O;kikj fdj.kk 

nqdk.k jk ckykth uxj ukansM  

eks ua 9156396073 

 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&vKkr  

    
vkjksih vVd rk osG %& fujad  
 
xsyk eky %&  
lksU;k pkanhps nkfxus o jks[k 
jDde 50]000@& : vlk 
,dq.k 2]01]210 @& ; pk eky 

[kqyklk %& lknj fouarh d]oj ueqn rkjh[k osGh o Bdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 

ifjokjklg nson’kZuklkBh ckgsjxkoh xsysys vlrkauk ;krhy vKkr pksjV;kuh 

nkjkps dqyqi rksMqu ?kjkr izos’k d:u lksU;k pkanhps nkfxus o jks[k jDde 

50]000@& : vlk ,dq.k 2]01]210 @& : pk eky pks:u usyk - oxSjs etdqjkps 

tckc ek-iksfu dkdMs lk- R;kaP;k vkns’kkus iq<hy rikl iksmifu jksMs ;kaps dMs 

fnyk  

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

iksmifu jksMs iksLVs foekurG eks ua 8275969006 

nk[ky dj.kkj %&  
iksgsdkW@748 dukds  iksLVs foekurG eks ua 9923888322 
- ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  

iks fu dkdMs iksLVs foekurG eks ua 9923131121] iksmifu jksMs iksLVs 

foekurG eks ua 8275969006]]gs fnukad 11@02@2023 jksth ps 

15%59 ok uksan ua- 33  oj jokuk 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 

 



iksLVs fyacxko nSfud xqUgs vgoky fn 11-02-2023 

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  
fycaxko  

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k & 
 fnukad 10@02@2023 jksth 
osG 18%00 ok lqekjkl 
fQ;kZnhps ?kjk leksj ekSts 
ok?kh rk ft ukansM  
 
 
fn’kk o varj %&  
iksLVs iklqu 14 fd-eh- 
varjkoj  
  
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%&  
fn-11@02@2023  
osG 16%40 ok-  
LVs-Mk-ua- 15 
 

xqju@ vijk/k dzaekd   
xqjua %& 
 21@2023 
 dye  
324] 294 ]506] 
143]147]149] Hkknoh   
 
 
   
mf’kjkps dkj.k %&  
iksLVsyk ;soqu vkt jksth 
fQ;kZn fnY;kus  

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 

 eUeFk fi x.ks’k eBirh o; 34 

Ok”ksZ O; & etqjh jk ok?kh rk ft 

ukansM tkr &taxe 

 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %& 
  
    
 
vkjksih vVd rk osG %& fujad  
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh d]oj ueqn rkjh[k osGh o Bdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh gs vkjksihrkauh xSjdk;n;kph eaMGh teoqu ykB;k gkrkr ?ksoqu 

ng’kr fuekZ.k d:u yXukps fBdk.kh eTtkd d:u gkrkrhy  eksckbZy dk 

?ksrykl vls Eg.kqu vls ;k dkj.kko:u eukr jkx /k:u vkjksih dz 01 

;kaus vf’yy f’kohxkG d:u fQ;kZnhps MksD;kr dkBhus ek:u nq[kkir 

dsyh o vkjksih dz 03 ;kaus nxMkus fQ;kZnhps mTtO;k ik;kps iaT;koj 

ek:u nq[kkir dsyh o ftos ekj.;kph /kedh fnyh vkgs oxSjs tckck o:u 

xqUgk nk[ky  
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
 liksfu iokj iksLVs fycaxko eks ua 9823288458 
rikfld vf/kdkjh %&  

liksmifu lq;Zoa’kh iksLVs fycaxko eks ua 9011472277 

nk[ky dj.kkj %&  
iksgsdkW@2436 ‘ksVs iksLVs fycaxko eks ua 8275627246 
- ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  

liksfu iokj iksLVs fycaxko eks ua 9823288458 ]]gs fnukad 

11@02@2023 jksth ps 17%47 ok uksan ua- 18  oj jokuk 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

  

  



पो टे  उमर  1त5े गु. र .न 28/2023 कलम 294,427,323,506,34 भाद व 

ज हा/ठाणे  गुरन.घडला /गु हा 
दाखल/ ा  द. वेळ 

गुरन/ंकलम खबर देणार यांचे नाव व 

प ा फयाद / आरोपी 
   हक कत  

पो टे चे 
नाव 

 
 
पोलीस 

टेशन, 

उमर  

  

गु हा घडला.ता वेळ 

ठकाण 

द. 11/02/2023 

 च ेसंकाळ  09.00 त े

10.00 वा दर यान 

शेतात बीजगाव 

ता.उमर  

 
दशा व अंतर 

प मसे 20 क.मी 
 
गु हा दाखल तार ख 

वेळ दनांक- 

11/02/2023 रोजी 
18.31 वा. 
न द 20 वर  

 
 

गुरन—ं 

 भाग 5 

गु. र .न. 

28/2023  

कलम 

294,427,323 
506,34 

भाद व 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद चे नाव:- 

नारायण लाडबा हंबड 

वय 60 वष धंदा शेती 
रा. बजगेाव 

ता.उमर   

 
आरोपी 
 

आरोपी अटक :-- 

नाह   

खलुासा 
सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीतानी  
सगंतमत क न ऊसा या पका या शेताम य े माती टाकून ऊसा या पकाच े

नुकसान केल ेअनु माकं  एक यान ेतु या मायचा भोसडा तु हाला खतम करतो 
अशी धमक  देऊन ढकलनू देऊन खाली पडल ेव दगड घऊेन अंगावर ये याच े

य  केल े वगैरे मचकूराच ेजबाब व न मा. पो.िन साहेब  यां या आदेशान ेगु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास कामी  बीट पोहेकॉ/ 2354 

 गेडाम  मो.9421768528 

 
दाखल करणार :--  

PSO पोना / 809 वा हळे मो. 7020264889 

 
तपािसक अंमलदार –  

बीट पोहेकॉ/ 2354  गेडाम  मो.9421768528 

  
भार  अिधकार  – 

पो.िन भोसल ेमो. न ं703883358 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पोलीस टेशन रामतीथ गु.र.न◌.ं कलम-  21/2023 कलम  143.147.148.149.324.323.504.506 भादवी 11/ 02/2023 

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

ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  नं , 

आरोपीचे नाव व प ा , आरोपी अटक 

होय/  नाह  

हक कत 

रामतीथ  

 
 

ग.ुर.न◌ ं

  21/2023 

 कलम  

 143.147.148 
.149.324 
.323.504.506 

भादवी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु.घा.ता.वळे व. ठकाण:- 

द11/02/2023  रोजी दपुार  

14.00 वाचताच ेसमुारास 

मौज ेमगुाव येथ ेिन खल 

गाडल ेयांच ेघरासमोर 

 
दशा :-  
प मसे 20 k m 

 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

 द 11/02/.2023 

च े20:37वा  
टे.डा न द  19वर  

 
   

 फयाद चे नाव:- 

 नारायण चं र गाडल ेवय 60 

वष यवसाय शेती जात 

िलगंायत राहणार मगुाव 

तालुका नायगाव 

नंबर.8888995657 

 
 FIR त दली का:- होय  

 
आरोपीचे नाव व प ा :-.  
आरोपी अटक:- नाह   

उिशराचे कारण.:- िनल 

खलुास_ सादर वनतंी क  वर नमूद ता वेळ  व ठकाणी यातील वर 

नमूद वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीन ेगैर काय ाच ेमंडळ  जमनू 

ामपचंायत ितच े नालीच े काम यव थत होत नाह  हणनू 

फयाद  व मजरुानंा लोखडं  गजाळ न े मारहाण केली थापडा 
बु यांनी मारहाण क न क न िशवीगाळ क न जीवे मार याची 
धमक  दली आहे हणनू गु हा दाखल क न मा सपोिन दघ ेसा 
यांच ेआदेशान ेHC 2476 पठाण यांच ेकडे दला 
 
 
 
दाखल करणार:- 

HC 2062 कोरके  पो टे रामतीथ मो न.ं9421296127 

 

तपािसक अमलंदार : 

आर एस पठाण पोहे का 2476 मो न ं9823027725 

 
पो टे रामतीथ :- 

भार  अिधकार  मा सपोिन दघ ेमो नंबर 9834255985 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पो टे सदखडे भाग 6 ग.ुर.न 06/2023 कलम 12 (अ) म.जु.का  द.11/02/2023 
पो टे च ेनाव गरुनं व कलम गु हा /आ  /पनाका  घडला 

व दाखल 
          फयाद                  ह ककत 

पो टे 
सदखेड 

भाग 6 गु.र.न 
06/2023 
 कलम 

 12 (अ) म.ज.ुका  
 
 
 
 
उिशराच ेकारण :-  
आज रोजी पो टे 
ला येवुन त ार 
द याने  

 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण : 
- दनाकं 11/02/2023 
रोजी वेळ 21.10 वा.च े
सुमारास मौजे दुं ा 
येथील बामणगुडा ते 
दहलेीतांडा जाणारे मु य 
र याच ेिव ुत 
िसमट या पोल खाली 
ता. कनवट पुव 07 
कमी. बीट नं 01 

 
ठकाण-मौज ेदु ा  

ता. कनवट 
 
दाखल वेळ- 
द  11/02/2022  

वेळ 22.15वाजता  
न द नं 17 
 

फयादी-    
सितश केशवराव क डापलकुलवार वय 55 वष 

वसाय नौकरी ना.पो.का.ँ ब.नं.2188 
नेमणकु पोलीस  टेशन सदखडे िज.नांदडे  मो 
.नं. 9822436834  
आरोपी – 
  

िमळाला माल – 

 540.00  आरोपी नाम े िवनोद उ म कदम 
वय 34 वष वसाय मजुरी रा.दुं ा 
ता. कनवट िज.नांदडे  याच े ता यातुन100 
.दराच े03 नोटा,  20 . दराच े10नोटा, 10 
.  दराच े04  नोटा अस े   एकुण 540 पये 

रोख र म व िमलन नाईट नावाचा मटका 
जुगारा या दोन  िच ा पहीली िचठी यावर 
सु वातीस 11/2  mno 15  व शेवटचा 
आकडा 99-33 असे आकड ेिलहलेली व दसुरी 
िचठी यावर सु वातीस 11/2  mno 14  व 
शेवटचा आकडा 30-55 अस ेआकड े िलहललेी 
व  ितसरी िचठी यावर सु वातीस 11/2  
mno 13  व शेवटचा आकडा 60-33 अस े 
आकडे िलहललेी एक जुनी वापरती बालँ पने  
िन या रंगाची व एक काबनचा  तुकडा क.अ.ं   

खलुासा-सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील 
यातील आरोपी हा लोकाकंडुन पसै ेघेवुन िमलन नाईट नावाचा 
मटका जुगारावर लोकांकडुन पसैे घेवुन खेळत व खेळिवत 
असतांना जुगाराच ेसािह य व रोख र म 540 पयासह िमळुन 
आला  वगैरे व न वर माण े गु हा दाखल क न पुढील तपास 
कामी मा स पो िन साहबे यांच े आदशेाने ना.पो.का.ँ 2188 
क डापलकुलवार साहबे याचंकेड ेदे यात आला  
 मो नं.9822436834   
 
दाखल करणारे-  
पोहकेा ँ 1835 मडावी  साहबे मो न.ं 7499005925 
 
तपािसक अमंलदार- 
िबट NPC/2188 क डापलकुलवार मो.नं. 9822436834  
 
पो टे भारी अिधकारी-  
भालचं  पदमाकर ितडके सपोिन पो टे सदखेड  
मो.नं. 9823156052 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पो. टे. लोहा ग.ुर.न 34/2023  कलम 379 भा.द.वी. द.11/02/2023 

पो. टे. चे 

नाव 

गु.र.न व कलम व 

अिधिनयम 

   गु हा घडला दाखल  फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव 

व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न  

34/2023 

 कलम  

379 भा.द.वी. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   गु हा घडला 
द.09/02/2023चे 

20.30 वा ते 

द.10/02/2023 चे 

07.30 वाजता चे 

दर यान फयाद या 
घरासमोर मौज े

िशवक याणनगर 

लोहा तालुका लोहा ज. 

नांदेड पो टे या 
 

  पूवस 1 क.मी. 
 

 गु हा दाखल:- 

द.11/02/2023 वेळ  

22.11 वा टेशन 

डायर  न द 26 वर. 

 

फयाद चे नाव  : - 

  गौस मोहो न शेख वय 36 वष 

यवसाय यापार राहणार  

िशवक याण तालुका लोहा ज हा 
नांदेड मो.न.9765990786 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा :- अ ात 

 

गेला माल 

- हायवा टपर .MH-26-BE-5411 

मधील EXide कंपनी या दोन बॅट या 
कमती अदंाजे 18,000/-  चा माल  

 
 

 आरोपी अटक :- नाह   

 
  

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी  यातील फयाद ने याच े

भावाच े नाव े असलेले हायवा ट पर मांक MH-26-BE-5411 ह  ब डंग 

मटे रयल स लाय क न घर  परत आ याने फयाद या घरासमोर उभी क न 

घर  गेला व यानंतर दसु या दवशी द.10/02/2023  रोजी हायवा ट पर हे चाल ू

करत असताना सदर ट पर चाल ून झा याने ट पर चे बॉईनेट उघडून युज चेक 

केले याम ये करंट येत नस याने सदर ट पर या दो ह  बॅट या चेक केले 

असता या दो ह  बॅट या फयाद स दसून आ या नाह त कोणीतर  अ ात 

चोर याने सदर ट पर मांक MH-26-BE-5411 या दो ह  बॅट या चो न 

ने या आहेत वगैरे मजकुराचे जबाब व न मा.स.पो.िन. शेख साहेब यांच ेआदेशाने 

गु हा दाखल 

 

दाखल करणार:- 

  HC 999 जी. एस. येमेकर पो. टे. लोहा मो. न.ं9923670999 
 

तपासी अमंलदार :-  

पोहेकॉ/408  ए. एम. क े पो. टे. लोहा मो. .9730726378 
 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व .  

 मा. पो.नी तांबे साहेब. मो.न 9850188100 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पो टे  उमर  1ते5 ग.ु र .न 29/2023 कलम 136 भा. व.का   

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   

गु हा घडला.ता वेळ 

ठकाण 

द. 05/02/2023 

 च ेरा ी 20.00त े22.00 

वा दर यान शेळगाव 

िशवारातील शेत सव 

नंबर 51 मधील ता.उमर  

 
दशा व अंतर 

 प मसे  05 क.मी 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनाकं- 

11/02/2023 रोजी  
22.20वा. 
न द 23वर  

 
 

ग.ु र .न. 

29/2023  

कलम 

 136 भा. व.का.  
 
 
उिशराचे  आज 

आज रोजी पो टेला  
यऊेन फयाद 

द यान े 

 
 
गलेा माल —  

100 K..V.A 

रो ह ातील 210 

िलटर ओईल 

30.000-/ पय े 

 

फयाद चे नाव:- 

 सनुील कािशनाथ 

कासनाळे वय 42 वष 

यवसाय सहा यक 

अिभयंता महा वतरण 

ता.उमर   

मो 7875764842 

 
आरोपी 
अ ात 

 
 
आरोपी अटक :-- नाह   

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

आरोपीन े 51 मधील रे व े टेशन ड .पी मता 100 KVA 

रो ह ातील अ ात इसमाने   210 िलटर ऑइल ची चोर  क न 

रो ह ाच ेनुकसान 30.000-/ पयाच ेचो न नले ेवगैरे  अज व न 

मा. पो.िन साहेब  यां या आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

कामी  बीट पोहेकॉ/ 465 सवई 

  
दाखल करणार :-- 

 PSO पोना / 809 वा हळे मो. 7020264889 

 
तपािसक अंमलदार -  

बीट पोहेकॉ/ 465 सवई 

 
भार  अिधकार  – 

पो.िन भोसल ेमो. न ं703883358 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पो. टे. कंधार ग.ुर.न.35/2023 कलम 65( ई), म.दा.का. द.11/02/2023. 

पो. टे.      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 

पो. टे. 

कंधार 
 ग.ुर.न. 

35/2023 

 कलम  

65( ई), 

 म.दा.का. 

घडला:- 
 द.11/02/2023च े17.30 वाजता  
समुारास   द स त े जांब जाणारे 

रोड लगत डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर पुत याच ेबाजलूा 
सावजिनक रोड लगत मौज े द स  

ता. कंधार 

 

 पवूस 28. क.मी 
 

 गु हा दाखल:-  

द.11/02/2023 

 वेळ 22.12  

टेशन डायर  न द  30 वर.  

 
 
 

फयाद चे नाव:-  

नामदेव तकुाराम वानरे वय 35 वष 

यवसाय- नोकर  -PC- 820 

नमेणूक  पोलीस टेशन कंधार ज. 

नांदेड. मो. .9890743359. 

FIR त दली का:- होय 

 
आरोपी नाव व प ा:-  
आरोपी अटक:- नाह  
 

िमळाला  माल:- 

  देशी दा  िभगंर  सं ा या काचे या 
सीलबदं असले या 180 एम. एल 

. या काचे या 07 सीलबदं बॉटल 

येक बॉटल ची कंमत 80 पय े 

एकूण कमती 560/- पय े.  

खलुासा; 
            नमूद ता. वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीन े

वतःच े फाय ासाठ  देशी दा  िभगंर  सं ाच े 180 

ML  मते या काचे या कागद  लेबल असले या 
07 सीलबदं बॉटल येक  कमती 80/- . माण े

एकूण 560/- .  चा माल चोरट  व  कर याचे 

उ ेशान े वनापरवाना बेकायदेशीर र या ता यात 

बाळगनू आलेला िमळून आ यान े वगैरे फयाद च े

मजकुरा व न गु हा दाखल. 

 
दाखल करणार:--ASI/ कागंण ेपो. टे. कंधार  

मोबाईल नंबर:-9421394709. 
 

तपासी अंमलदार:- 

HC-2259 ीराम ेसाहेब.  पो. टे.कंधार 

मो. .9604333256 . 
 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो.क् 

 मा. पोलीस िनर क  पडवळ सा.  
   मो. . 9420841070.  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पो टे२ अधापूरc्r no 28/2023 

पो. टे. चे 

नाव  

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

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग 

घडला व दाखल  

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

प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

अधापूर ् भाग 1ते 5.                   

   ग.ुर नं. 
28/२०२3 

कलम  

11(१)(ड)(ई) ा यांना 
ू रतेने वाग यास 

ितबधं कर याबाबत 

अिधिनयम 1960, 

सहकलम 5(अ),9, 11 

महारा  ाणीर ण 

अिधिनयम 

1976(सुधारणा 2015) 

माणे. 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द.11.02.2023 रोजी 
13.30वाजताचे सुमारास पाड  

बायपास अधापूर  

 

उ रेस 03 क .मी. 
 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 11.02.2023 

 चे  21.48वा.  
न द नंबर :- 017वर  

 

फयाद  चे नाव :  

 हनुमंत अमतृराव गायकवाड वय 52 वष 

यवसाय नोकर  पोलीस िनर क पो. टे 

अधापूर मोबाईल नंबर_8888717999. 

 

आरोपी च ेनाव 

FIR दले का होय/नाह  :- _होय 

आरोपी अटक___ 

िमळाला माल_ 

बैल व गाई जातीचे 10 जनावरे कंमत 

92,000/_ पये व एक म हं ा बोलोरो पकअप 

मांकMH_ 26 /AD _8996 कंमत अदंाजे 

2,00,000/_ पयाची असा एकूण कंमत 

2,92,000/_ पयांचा मु ेमाल 

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

आरोपी यांनी याचे ता यातील म हं ा बोलेरो पकअप  

वाहनांम ये 10 बैल जातीचे जनावरानंा िनदयतेने क बनू 

घेऊन ं द या मानाने पुरेसे नस यामुळे वाजवी र या 
हालचाल करता येणार नाह  अशा वाहनातनू वेदनादायी 
प तीने सदरच ेजनावरे कतली साठ  घेऊन जात असताना 
व या या कडे  कोणताह  वाहतकु चा परवाना नसताना 
िमळून आला.वगरेै मजकुराचे जबाबा व न वर माणे गु हा 
दाखल. 

 

दाखल करणार_  

asi नंदे पो. ठाणे आमलदर पो टे अधापूर     

मो. न.9765764482. 

 

तपािसक अमलदर 

_पो. उप. िन. सुरवस े मो no_9766105366. 

 

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

  पो. िन    . गायकवाड साहेब पो. टे. अधापूर ् 

मो. नं. _ 8888717999. 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पो टे धमाबाद  दनांक 11/02/2023 

ज हा/पो. 
ठाण े

गुरन ंघडला/गु हा 
दाखल/ ा  द.वेळ 

गुरन ं

/कलम 

खबर देणार यांचे नाव व 

प ा फयाद /आरोपी 
हक कत 

पो टे चे 

नाव- 

धमाबाद 

गु हा घडला ता.वेळ 

ठकाण- 

दनांक 11/02/2023 रोजी 
वेळ 18:00 वाजताच े

समुारास बुराहान शाह 

चौक सावजिनक रोड 

धमाबाद 

 
अंतर व दशा- 
पूवस 500 मीटर अंतरावर 
 

गु हा दाखल ता.वेळ- 

दनांक 11/02/2023  

 च े20:47 वा. 
 न द नंबर 20 

गुरन-ं

29/2023 

कलम 

 12 अ 

मजकुा  
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद चे नाव :- 

 सतंोष सभंाजी अनेराव 

वय 39 वष यवसाय 

नोकर  पोना 2563 

नमेणूक पो टे धमाबाद  

 
आरोपीचे नाव-  

 
आरोपी अटक-नाह  

 
 
 
 

खुलासा 
सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीतानंी 
बेकायदेशीर र या लोकांकडून पैस ेघऊेन जा त पैशाच ेआ ह च दाखवनू 

वतःच ेआिथक फायदा क रता कागद  िच ट वर आकडे िलहून देऊन 

क याण व डे िमलन नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळत असताना 
जुगाराची सा ह य व नगद  एक हजार पय ेयासह िमळून आल ेवगैरे 

मजकुराची फयाद व न माननीय सहा यक पोलीस िनर क साहेबांच े

आदेशान ेवर माण ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास पोहे/1703 भालेराव 

यां याकडे दे यात आला  
दाखल करणार- 

पोहे कॉ/2428 बोगरे 
तपासीक अंमलदार-  

पोहेका/1703 भालेराव 

पो टे भार  अिधकार - 

स.पो.िन िशव साद क े 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

 



 
आरोपीचे

उशीराचे कारण

काशीकर सा पो

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 पो. टे वमानतळ गुरनं 50/2023कलम 279, 427भा.द.वी. सह कलम 134/177 मो.वा. का. 
 

अ. 
. 

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

हक गत शरेा 

 िज हा नांदडे, 
पो. टे. 
िवमानतळ 

ग.ुघ.ता.वेऴ व 

ठकाण-   

दनांक 11/02/2023 

रोजी 10.30 वा या 
समुारास माळटेकड  

त े नम कार चौक 

जाणारे रोडन े

मादसवाड इ टेट 

जवळ नांदेड   
 
दशा व अंतर –  

पुवश 04 क.मी. 
 
गु हा दाखल ता. वेळ 

– द  10.02.2023 

रोजी वेऴ -17.53 वा 
टे.डा. 33 

पो. टे 

वमानतळ 

गुरन ं 
50/2023 
कलम  
279, 427 
भा.द.वी. सह 

कलम 
134/177 
मो.वा. का.   

फयाद  – 

वजय शंकरराव 

नरोटे वय 32 वष 

यवसाय चालक  रा. 
भोसी (वारंगा) ता. 
कळमनुर  ज. 

हंगोली   
मो.न. 9689119295 
 
आरोपी –  
  

खलुासा - सादर वनतंी क ,वर नमुद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपीन े याचे ता यातील टे पो  
हयगई व िन काळजीपण े भरधाव वेगात चालवनु 

फयाद  चालकाचे कार .  MH 26 AK 6434ह स 

पाठ मागुन जोराची धडक द यान ेसमोर ल टे पोला 
जावुन धडक याने कारच े एअरबँग फुटली व कारचे 

डँशबोड, इंजीन, समोरचा काच, बोनट हेडलाईट, 

समोरच े  बंपरस स प शन, रेड यटर, दो ह  

हेडलाईट, पाठ मागील ड क  व चेचीस बड होवुन 

कारच ेअंदाज े 2,50,000/-  च ेनुकसान केल ेआहे व 

धडक देवनु तथुेन पळुन गेला.  वगैरे मजकुराच ेजबाब 

मा.पोिन काकडे सा. यांनी घते यान े यांचे आदेशान े

गु हा दाखल क न तपासकामी HC 1986 कानगलु े

यांचकेडे दला. 
दाखल करणार –  

HC 748 कनाके  मो.न.ं 9923888322 

तपास करणार – 

 HC 1986 कानगलु े मो.न.ं 9657707486 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 



 



 



 



 



 

 

  



         

 

  

 
                 

           

  
 

 
 
 

 
 

   
   

   
   

 
 

   
  

    
      

   
       

    
  

 
      

 
 
  
 

  
            

         
          
      

         
         
         

  
 

    
           
 

   
           



            

 

  

 
  

                 
           

  
 

    
  
  

 
 

     
              

    
   

   
 

   
   

      

      
        

 

            
       
         

          
           
           
        

 
    

          
 

    
         

   



         

 

  
 

 

 
  

 
 

    
 

   
   

   
   

   
 

   
  

  
      

     
        

      
   

 
       

 
  

         
    

 
   

   
          

       
        

      
 

 
             
 

   
         

   



          

 

 
  

   
 

   
 

           
         

  
 

 

 
 

 

   
  

   
           

   
  

  
    
 

 
   

  
    

    

      
        

     
       

   
 

      
  

           
      

       
          

        
       
       

         
 

 
          

 
  
   


