
             पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.472/22 कलम. 452 ,354 323 504 506 भा. द.िव.     दनाकं 06/12/2022 

पो टे चे 

नाव 

गु हा रिज टर 

नबंर व 

ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण  

  

फयादी व आरोपी च ेनाव  खलुासा 

पोलीस 

टेशन 

भोकर 

472/2022 

 कलम. 

 452 ,354 323 

 504 506  

भा. द.िव.      

     
 

ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण  

द.05/12/2022रा ी 11.00 

वाजता सुमारास ितचे राहते घरी 

ल मी नगर शा  शाळे या समोर 

भोकर 

 

गु हा दाखल तारीख वळे न द 

माकं  

दनांक 06/12/22  

चे 03:11  वाजता 

 दोन मांक 04 

फयादी : - 
 

 

आरोपी-  
 

   सादर िवनतंी क , वर नमुद ता. वेळी व ठकाणी 

यातील फयादी बाईस आरोपी याने फयादी बाई घरात 

एकटी पा न यांन े घराचे दार वाजवनु घरात वेश 

क न यांन े फयादी बाईचा उजवा हात वाईट उदेशान े

ओढुन फयादीस िशवीगाळ क न िजव े मार या या 

धम या देवुन थापड बु यांनी मारहाण केली आह.े वगैरे 

फयादीचे जबाब व न मा.पो.िन.पाटील साहेब यांचे 

आदशेान े वर माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास 

कामी पोहकेा/2078 ल टवार याचे कडे दला आह.े 

दाखल करणार :- 

 A.S.I.दवन े  मो.न. 9552500385 

 तपासी अमलदार.  

 H.C.2078 ल टवार  मोबाईल 

मांक  9767114720          

भारी अिधकारी— 

 पो.िन. पाटील साहबे  मोबाईल नंबर  9923104521 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



iksLVs da/kkj nSfud xqUgs vgoky fn 06@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 %& 
da/kkj  
 
 
 
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-&  
fnukad      
fn 5@12@2022 ps 
lk;adkGh 17%00 ok.k~ 
ps lqekjkl 
xkokckgsjhy ekf.kd 
dkacGs ;kaps 'ksrk 
toGhy gki'kkoj 
lqtkuokMh  
 
fn’kk  o varj& 
iqosZLk 04 fd- eh- 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-% 
fn 06@12@2022  ps 
01%55   LVs'ku Mk;jh 
uksan   5   oj  

xq-j-ua-  
374@2022 
dye  354 Hkk-
n-oh o 12 
iksLdks 
 
 
 
 
 
  

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

[kqyklk %& lknj fouarh dh  oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy fQ;kZnh eqyxh ik.kh vk.k.;klkBh gki';koj tkÅu 
gkilk gkilr vlrkuk  ;krhy vkjksihus okbZV mís'kkus fQ;kZnhps 
rksaM nkcwu èk:u vks<wu us.;kpk ç;Ru dsyk vls fQ;kZn o:u  
xqUgk  nk[ky- 
nk[ky dj.kkj %&  
liksmifu dkx.ks lkgsc iks LVs daèkkj eks ua  7262067016 
rikfld vaeynkj %&  
l iks fu yks.khdj lkgsc iksyhl LVs'ku daèkkj  
eks ua  9422336474 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & 
 iks fu iMoG  iks-]LVs-da/kkj eks- 9420841070 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
1½ iks fu iMoG  iks-]LVs-da/kkj eks- 9420841070 
2½ liksfu yks.khdj eks ua  9422336474 
jokuk  fn  06@12@2022 ps 02%13 oktrk LVs'ku Mk;jh uksan  
uacj 7 oj jokuk >kys  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<as pkyq   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

   

 



 

iksLVs ckjM nSfud xqUgs vgoky fn 06@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 %& 
ckjM 
 
 
 
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-&  
fnukad      
fn 05@12@2022 ps 
11%00 rs 18%00 ok ps 
lqekjkl fQ;kZnhP;k 
?kjkleksj jsYos bafnjkuxj 
ckjM-rk-eqn[ksM ft-ukansM 
 
fn’kk  o varj& 
if’pesl  05 fd- eh- 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-%&   
fn 06@12@2022  ps 
01%04   LVs'ku Mk;jh 
uksan   03   oj  
 

xq-j-ua-  
85@2022 
dye  
 363 Hkk-n-oh  
 
 
 
 
  

fQ;kZnhps uko %&   
fd’ku jkepanz 
lksudkacGs o; 38 o”kZ 
O;olk; -eatqjh jk- 
bafnjk uxj ckjM rk-
eqn[ksM ft-ukansM eks-ua-
9175222650  
tkr & ckS/n 
 
vkjksihps uko %&  
vKkr 
 
eqyhps o.kZu %& jax 
xksjk maph 5 QqV vkaxkr 
ika<&;k jaxkpk iatkch 
Mzsl ik;kr xqykch 
jaxkph lWUMy vkxkaus 
lMikrG dikGkoj 
dkGk Mkx Hkk”kk & 
ejkBh] fganh ]rsGxq ;srs 
vkjksih vVd & ukgh 

[kqyklk %& lknj fouarh dh  oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh fgph eqyxh fg ‘kkGsr tkoqu ;srks Eg.kqu ?k#u fu?kqu xsyh 
R;kuarj rh ?kjh vkyhp ukgh- R;keqGs fQ;kZnhP;k eqyhl dks.khrjh 
vKkr blekus d’kkph rjh Qql ykoqu iGoqu usys oxSjsP;k fQ;kZfn 
o#u xqUgk nk[ky- 
nk[ky dj.kkj %& 
 iksgsdkW@1975 dne vejukFk xaxkjke iks LVs ckjM  
eks ua  9921083792 
 

rikfld vaeynkj %&  
iksmifu@,l-ft-okuksGs eks ua-8208506753 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &  
liksfu Jh- rqxkos iks-LVs ckjM eks-ua-9822179877  
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
1½ iksmifu@,l-ft-okuksGs eks ua-8208506753 
jokuk  fn  06@12@2022 ps 10%15 oktrk LVs'ku Mk;jh uksan  uacj 10 
oj jokuk >kys  
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पो. टे.तामसा आम् न.24/2०22कलम 174crpc  द6/12/2022 

पो. टे 

च ेनाव 

आम ्न.व 

कलम 

आम.्घ.ता.वेळ व ठकाण फयादी च ेनाव  ह ककत 

तामसा  आम ्न. 

24/2022 

कलम 

174crpc 

 

 

उिशराच ेक 

आज रोजी 

जबाब 

द याने 

 

आम.्घ.ता.वेळ व ठकाण 

द.4/ 12/ ते द. 10. 45 

वा. सुमारास  सरका र 

दवाखाना तामसा  

दि णेस 2km  

 

 

आम ्दा.ता.वेळ.:-

6/12/2022 

च े16.12वा 

.नोद न. 19 

 

खबर दणेार _  

िनवृ ी गो वद  नरवाड ेवय 50 

वष वसाय  मजुरी रा एकराचा 

ता. हदगाव िज. नादडे  

 

Fir त दली का?:-होय 

 

मयताच ेनाव_ 

 बालाजी गो वद नरवाडे वय 34  

वष वसाय  मजुरी रा एकराळा 

ता..हदगाव िज. नादडे  

 

मरणाचे कारणः  

झोपते कोण यातरी  आजाराने 

मरण पावला 

सादर िवनंती क  वर नमुद ता.वेळी व ठकाणी यातील फया दचा भाऊ 

बालाजी हा सकाळपासुन उठला नस याने यास उठव याचा य   केला 

असता तो कािह एक हालचाल अगर बोलत नस याने यास सरकारी 

दवाखाना तामसा येथे िवलाजा कामी नेले असता यास डा◌ॅ.  MO तामसा 

यानी तपासुन मरण पाव याच ेघोिषत केल े याच ेमरणा बाबत कािह एक 

त ार  व कोणािव   सशय नस यानेच  सािंगत याने . वगैरे जबाब  व न 

वर माण ेअ. .दाखल  

 

 दाखल करणारः 

 िड.के. डुडुळे asi   पो टे तामसा मो.न. 9022037761 

 

तपासीक अिधकारी याचंे नावः  

asi सुयवशी पो टे तामसा मो 9923451146 

 

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

स.पो.नी.एम. एन. दळव ेसा.. टे.तामसा मो नं:--7744827771 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



¯ 

पोलीस ेशन देगलूर AD no. 33/2022 क 174crpc िद  06/12/2022 

पोलीस
ेशनचे

नाव 

गू.र.न.वकल
म 

आ. मृ. .घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

पोलीस
ेशन 

देगलूर 

गू.र.न.वक
लम :--- 
 
 AD  no 
33/2022 
क 174crpc   

माणे 
 

आ मृ घ. ता. वेळ व िठकाण:- 
िदनांक 06.12 .2022 रोजी 
11.30 वाजताचे  दोन िदवसाचे 
पुव   वेळ न ी नाही  लडी 
नदीचे िवसजन पॉइंट येथे ता 
देगलुर  
 
आ. मृ. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद 06.12. 2022 रोजी  
वेळ  15.24  वा  
नोदं नं 21 
 
 

खबर देणार-  
यादव भुम ा  मुतेपवार   वय 
40 वष वसाय –लॉ   
दुकान  रा गोकुळ नगर  
देगलुर  
  मोनं 9766193771 
 
   
मयताचेनाव –  
 बालाजी   भुमा ा  मुतेपवार 
वय 26  वषे रा गोकुळनगर  रा  
देगलुर   
 
मरणाचे कारण ---   वेडयाचे 

ांतीत  दा चे नशेत नदीचे 
पा ात बुडून म ु  
 

 
 

खुलासा:--- 
खुलासा सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील खबर देणार यांचा 
भाऊ मयत नामे बालाजी   भुमा ा  मुतेपवार वय 26  वषे रा गोकुळनगर  रा  
देगलुर  हा   वेडयाचे ांतीत  दा चे नशेत  िद 04/12/2022 रोजी सायंकाळी  
05.30 वा चे सुमारास कानालाही  काही न सांगता  िनघुन  गेला तो आज  
िदनांक 06.12 .2022 रोजी 11.30 वाजता लडी नदीचे िवसजन पॉइंट येथे  
नदीचे पा ात बुडून मरन पावला आहे   ाचे मरणा बाबत काही एक संशय 
आगर तकार नस ाचे अजाव न  आ.मृ. दाखल  अज िद ाने वर माने आ. 
मृ. दाखल 
 
दाखलकरणार:- 
 ASI  सरोदे  पो. े . देगलुर 

 
तपािसकअंमलदार--  
ASI िमरदोडे   ने. पो. े . देगलूर . 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो.िन. ी.सोहन माछरे साहेब  मो. न. 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



1पोलीस टेशन मु ामाबाद ो हीशन  cr no 278/2022 कलम 65 ई मदाका  दनांक 06/12/2022 

पो टे नाव गुरन व  कलम  गु हा घ, ता, वेळ ठकाण  फयादीच ेनाव थोड यात गु ाची हक कत 

पो टे  

मु ामाबाद  

 

ोिवशन 

278/2022  

कलम  

65 ई 

 

 

 

िमळाला 

माल  2000 

 

 

 

 

 

गु हा घ,ता.वळेी. 

ठकाणी. द 06/12/2022रोजी 

रा ी 13:45 समुारास मौज ेमोज े

चचगाव आरोपी बाईच ेगावा 

लगत शतेात झोपडीत 

 

गु हा दाखल तारीख वळे 

 द 06/12/2022 रोजी 

 वळे 19:04 

 न द 20 वर  

 

 फयादीच ेनाव 

ताहरे गलुामनबी 

शखे ए एस आय 

पोलीस ठाण े

मु माबाद 

 

 

आरोपीच ेनाव 

 

 

खलुासा वर नमदू तारीख वळेी ठकाणी यातील आरोपी बाईने 

आप या फाय ासाठी िवनापरवाना बकेायदेशीर र या गावठी 

हातभ ीची दा  कमती 2000 पयाचा ोि हजन गु ाचा म** 

चोरटी िव  कर या या उ ेशाने ता यात बाळगललेा िमळून आला 

वगरेै फयाद व न गु हा दाखल क न माननीय सपनुे साहबे यां या 

आदशेान ेपढुील तपास ये एस आय पठाण यां याकडे दला 

 

गु हा दाखल करणार 

 पो हे का◌ ॅपो ट टे मु ामाबाद मोबाईल न. 

तपास  

ये एस आय पठाण पो ट टे मु ामाबाद  

भारी अिधकारी  

एस यु जाधव सपोिन पो ट मु ामाबाद  मोबाईल 

न,8999881900 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  

                                                           
 



  पोलीस टेशन हदगाव येथील दन दन गु हयाचा अहवाल गुरनं.  341/2022 कलम  498(अ )323,504,34 भादवी माण े दनाकं  06-12-2022 

  पोलीस 

टेशनच ेनाव 

 गु हा रिज टर नबंर 

व कलम 

 गु हा पना का/ अ. ./ ो ही/घडला व दाखल फयादीच ेनाव व प ा 

मोबाईल नबंर आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक 

होय नाही 

हक कत 

पोलीस 

टेशनच े

नाव 

हदगाव 

 

गुरनं. 

  341/2022 

 कलम  

 498(अ ) 

323,504,34 

भादवी माण े

  

 गु हा घडला दनांक 

10/05/2021 पासून ते दनांक 

26/04/2022 चे दर यान फयादी 

बाईची सासरी मौज ेजवळगाव 

तालुका िहमायतनगर दि णेस 

पचंवीस कमी     

 

 

 गु हा दाखल दनांक: 

- द-06/12/2022   

च े17:09 वा 

 टे डा.नोद नं. 26 वर  

 फयादीचेनाव :-  

 

एफआर आय त दली 

का :-होय  

 

आरोपीचे नाव  

:-  

 

खुलासा, 

       सादर िवनंती क ,नमदु ता वेळी वळेी वर ठकाणी यातील आरोपी यांनी संगत 

क न तू पसंत नाहीस तुला नांदायच ेअसेल तर तुला माहरेा न 50 हजार पये ऑटो 

घे यासाठी घेऊन ये हणून िशवीगाळ क न आरोपी मांक एक यांनी लाथा 

बु यांनी मारहाण केली व शारी रक मानिसक ास दऊेन उपाशीपोटी ठेवून तू पैसे 

घेऊन आलीस तर तुला नांदवतो हणून लागल े वगैरे जबाब व न माननीय पुण े

साहेब यां या आदशेाने पु हा दाखल क न तपास कामी बीड  पो ना 900 सातपतेु 

यां याकडे दला 

 

 तपासी अिधकारी :-   

पो ना 900 सातपुते पोलीस टेशन हदगाव 

 मोबाईल नंबर 9823216771 

 

दाखलकरणार:-  

npc 227 िभसे  पोलीस टेशन हदगाव 

 

  माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माण े

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



     पोलीस टेशन हदगाव  गुरनं.342/2022कलम  304 अ IPC  माण े दनाकं. 06.12.2022      

  पोलीस 

टेशनचे नाव 

 गु हा रिज टर नंबर 

व कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण 

व दाखल ता. वेळ 

फयादीचे नाव व प ा मोबाईल नंबर, आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक होय /नाही 

हक कत 

पोलीस 

टेशनच ेनाव 

हदगाव 

गुरनं 

342/2022कलम  

304 अ IPC  

माणे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु हा घडला दनांक 

13/11/2022च े18:00 

वाजताच ेसुमारास वाळक  

फाटा रोडवर तालुका 

हदगाव दि णेस 06 कमी 

 

 

 गु हा दाखल दनांक:- 

द-06.12.2022 टे 

डा.नोद नं 32 वर वेळ 

19.02वाजता 

 

 

 चेक िल टची पतुता केली 

अगर कसे  :-होय 

 फयादीच ेनाव  व प ा:- उमेश बालाजी 

भोसले वया 38 वष वसाय नोकरी सपोिन  

नेमणूक पो टे  हदगाव िज हा नांदेड 

9552591244 

 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 

 आरोपीचे नाव व प ा :-  

मयताच ेनाव :- बेबीताई सुधाकर राठोड बाई 

44 वष राहणार चूचंा तालुका कळमनुरी 

िज हा हगोली 

 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने 

आप या ता यातील मोटर सायकल वर मय तास डबल सीट 

बसून मोटरसायकल आहे व िन काजीपणाने चालून यांची प ी 

िहला मोटरसायकल पड याने गाडी णालय औरंगाबाद येथे 

उपचारादर यान17/11/2022 रोजी 17:00 वाजताची 

सुमारा मरण पाव याने मयताची मृतात कारणीभूत झाला आहे 

वगैरे फयाद सपोिन ी भोसले साहबे यांनी द याने माननीय 

पोिन  साहेबां या आदशेाने गु हा दाखल क न तपास कावे 

PSI गायकवाड यां याकडे दला 

 

दाखल करणार :- npc 227 िभस ेपोलीस टेशन हदगाव 

 

 तपासी अमलंदार :-  PSI गायकवाड मो नंबर 

7758864052 

 

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

 

 

 

 



पो टे मरखेल गु र नं 259/2022 कलम कलम अ  सुर ा व मानद ेकायदा २००६ च ेकलम ५९ तसेच भा.िव कलम १८८,२७२,२७३,३२८ अ वये द 06.12,2022 

पो. टे. चे 

नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 

िम सग घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िम सग घडला व दाखल  फयादी च ेनाव व प ा व मो. नं. 

आरोपी चे नाव व प ा, आरोपी 

अटक होय / नाही 

                 ह ककत  

मरखेल ग ुर न ं259/2022 

 

कलम अ  सुर ा व 

मानद ेकायदा 

२००६ चे कलम ५९ 

तसेच भादिव कलम 

१८८,२७२, 

२७३,३२८ अ वये 

गु हा घडला ता., वेळ व ठकाण  :- .घ.ता.वेळ व ठकाण-  द ०६/१२/२०२२ रोजी 

१३.०० वा. काय म म.े ईनामदार एज सी आिण रोड मेन रोड हणेगाव ता.दगेलूर िज नांदडे 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 06/12/2022चे 17,21 वा. न द नंबर :-  12 वर 

 

िमळालामाल –सागर पानमसाला 149 पॅके स, कमत येक   105/- कमत एकुण 

१५६४५/-  

SR-1 सुगंिधत तंबाखु 123 पॅके स, येक  70/- पये कमत एकुण 8610/- V-1 तंबाखु 

187 पॅके स, कमत येक  30  एकुण 5610/-  

 

िवमल पानमसाला 187 पॅके स, कमत येक  120/-  एकुण 22440/-  ए सएल-1 

ि मीयम जाफरानी जदा 27 पॅके सची कमत 48/-  एकुण 1296/- ि मीयम 

राजिनवासीत पानमसाला 12 पॅके सची कमत येक  19 

 

2304/- 

िमयम आरएमडी पानमसाला 12 पॅके स कमत येक  480/-  एकुण 5760/- |एम-

सटेड टोबॅको गो ड 08 पॅके स कमत येक   360/- एकुण 

2880/- असा एकुण ६४५४५/- चा माल 

फयादी चे नाव :- फयादी–

अिनकेत भगवानराव िभसे वय 

३० वष-भीषण सुर ा 

अिधकारी, सहायक कायालय 

अ  व औषध शासन महारा  

रा य स गीरी िब ड ग वकश 

रोड ीनगर नांदडे नन 

८०८७९५६६१८ 

 

आरोपी चे नाव – 

 

FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

 

आरोपी अटक :- आह े

चेकिल ट ची पूतता केली आह े:- 

सादर िवनंती क  नमुद  

नमदु ता रख  व वेळी यातील आरोपीने महारा ाने 

शासनाने ितबंिधत गुटखा व पान मसाला 

ितबंिधत अ पदाथ आप या फाय ासाठी वत: 

चोरटी  िव  कर याचे उ ेशाने छु या मागाने 

आथ क फाय ासाठी िव  साठी साठवणूक केलेला 

मु ेमाल कमती 64545  चा मु ेमालाचा माल 

िमळुन आला वैगेरे फयाद व न मा पो िन साहबे 

यांचे आदशेाने गु हा दाखल क न पढुील तपास 

कामी पोिन गु े साहबे ह ेक रत आहते. 

तपािसक अिधकारी–पो िन गु े साहबे मो नं 

8830564618 

पो. टे. मरखेल मो. नं 

दाखल करणार:- PSO- आर,एम,शखे म पो ना 

1206 पोिलस टेशन मरखेल मोबाईल नंबर 

9552516287 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :-  पोिन गु े सा पो. टे. 

मरखेल मो. नं. 8830564618 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 



(DCR) भाग 1 ते 5 पो. टे. कंधार ग.ुर.न.375/2022  कलम 498(A),323,504,34 भा.द.िव.  द.06/12/2022. 

पो. टे. चे 

नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 

अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ग.ुर.न.375/2022  कलम 

498(A),323,504, 

34.भा.द.िव.  

ग.ुघ.ता.व.े ठकाण:- 

द.18/12/2019 ते  द.30 .08 

.2022 पयत AV  लॉट नंबर 302 

बाप ू पश  Chs लॉट नंबर 106 

से टर 27 गणपती कॉ ले स जवळ 

नेह ई ट नवी मुंबई नेह  रोड 03 

ठाणे व मु ाईनगर कंधार िज.नादेंड 

पि मेस 550. क.मी.  

  

 

 गु हा दाखल:- द.06/12/2022 

वेळ 18.08 वा. टेशन डायरी न द  

38  वर. 

 

 

दाखल करणार:---HC/ 1735 बाबर 

साहबे पो. टे. कंधार. मोबाईल 

नंबर:-758815205. 

फयादीचे नाव:-  

FIR त दली का:- होय.  

 

आरोपी नाव व प ा:-  

 

आरोपी अटक :- नाही. 

 

उिशराच ेकारण :- आज रोजी पो टेला येऊन फयाद 

द याने. 

खुलासा; 

           सादर िवनंती क  वर नमूद ता. वेळी व  ठकाणी यातील नमूद 

आरोपी यांनी  संगणमत क न तुला वयंपाक करता येत नाही तू दसायला 

चांगली नाहीस तु या आई-विडलांनी ल ात आमचा मानपान केला नाही तू 

तु या माहे न लॉट घे यासाठी पाच लाख पय ेघेऊन ये हणून मानिसक व 

शारी रक छळ  क न थापडा  बु यांनी  मारहाण क न उपवास पोटी ठेवून 

िशवीगाळ क न िजव ेमार याची धमक  देऊन घराबाहरे हाकलून दले वगरेै 

मजकुराचा त ारी जबाब सामािजक कायकता मिहला व मुला क रता 

सहा यक क  पोलीस अधी क कायालय नांदेड येथून गु हा दाखल 

करणेबाबत लेखी प क आणून हजर के याने आणनू द यान े वर माण े

जबाबाव न  गु हा दाखल. 

 

तपासी अंमलदार:-HC/ 2059 सानप पो. ट.ेकंधार मो. ..937390469. 

 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 

            मा. पोिन. पडवळ साहबे पोलीस टेशन कंधार 

              मो. .9420841070. 

भेट देणारे अिधकारी चे नाव मो. . :-- 

केलेला तपास:-  

मा.पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



                                        पोलीस टेशन हादगाव आ .49/2022 कलम 174Crpc माण े द 06/12/.2022 

पो. टेचे 

नाव 

आ .व कलम  आ  घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल ता. वेळ फयादीचे नाव प ा व मोदी नं , 

आरोपीचे नाव व प ा , आरोपी 

अटक होय/  नाही 

हक कत 

हदगाव  आ .49/2022 

कलम 174 Crpc 

माणे  

 

  

 06/12/2021 चे 16:00 वाजनेचे सुमारास 

मौजे िनवघा येथील संदीप कराळे यांचे घरी  

उ रेस 15 कमी  

 

 

दशा :- उ रेस 15 कमी  

 

आ .दाखल  ता.वेळ:- द 06/12/.2022 चे 

21:29 वा टे.डा न द  36 वर  

 

 

 मयताचे नाव :- राजेश दादाराव शद ेवय 37 

वष  

 ा. मजुरी रा.धानोरा       ( ई )ता हदगाव  

 

 मयताचे कारण :- अंगावर भत कोसळून मृ यू  

 खबर दणेारा चे नाव:-   िवजय 

दादाराव शद ेवय 30वष वसाय 

मजुरी रा धानोरा ई ता हदगाव   

मोन.8698155196. 

 

 

 

  

 

 

आरोपीचे नाव व प ा :- िनरंक  

 

आरोपी अटक:- िनरंक  

 

   

 

 

 

खलुासा, 

             सादर िवनंती क  , नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील  खबर 

दणेार यांनी पो टेला येऊन खबर दली क  यांचा भाऊ नामे राजेश 

दादाराव शद े वय 37 वष धानोरा( ई) हा मजुरीने मौजे िनवघा येथे 

संदीप कराळे यांचे घराचे िपलर च े ख े खोदकाम करीत असताना या 

बाजूस जनाबाई रामराव गडद े यांचे घराची मातीची दगडाची भत 

अंगावर कोसळून पड याने जखमी झा याने याचा यास उपचार कामी 

स.द. हदगाव येथे शेरीक  केले असता डॉ टर साहबे यांनी पा न मयत 

झा याचे घोिषत केले वगैरे अजाव न वर माणे आ  दाखल क न पुढील 

चौकशी व तपास कामी  मा. पो.नी साहबेां या आदशेाने PSIचोपड े

साहबे  यां याकडे दला  

 

दाखल करणार :-ASI राठोड साहबे पो टे हदगाव मोन.8888588436. 

 

तपािसक अमंलदार :- PSI चोपड ेसाहबे पो टे हदगाव मो नंबर 

7972432049. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 



   पो. टे वमानतळ गरुनं 414/2022 कलम 379 भारतीय दंड सं हता 1860 द.06/12/2022 
 

अ. 
. 

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

1 2 3 4 5 6 8 
 िज हा नांदेड, 

पो. टे. िवमानतळ 
 
3)गु.घ.ता.वेळ व ठकाण – दनांक  
02/12/2022 चे 16.30 ते 19.30◌ो  वाजताचे 
दर यान आनंदनगर येथील ब सल लासेसचे 
बाजूला लावलेली मोटारसायकल दशा द णेस 1 
कमी  
 

 

4)गेला माल -  का या रंगाची पँशन ो 
मोटारसाकल मांक MH 26 BR 8461 जचा 
चेसीस न.ंMBLHAW015KHF18530 व इं जन 
नं.HA10ACKHF19892 माँडल 2019 जूनी वापरती 
कंमती अंदाजे 42,000   
 
 
 
दाखल ता. वेळ – द.06/12/2022. 
रोजी वेळ           21.59 टे.डा. 58 

 

पो. टे 
वमानतळ 
गुरनं 
414/2022 
कलम 379 
भारतीय दंड 
सं हता 1860 
 

1) फयाद -  शेख आवेज पॉ.मौह मद 
अजीज,वय 22 वष, यवसाय िश ण 
रा.बसंतानगर,नांदेड मो.न.7263044930 
महोदय, 
  

 

 

2)आरोपी- अ ात 
 

 

 

5)उशीराचे कारण- आजूबाजू या भागात व 
नांदेड शहरात आज पावेतो शोध घेतला 
असता ती िमळून आली नस यान े व 
फयाद च े मोटारसायकलच े आर.सी बूक 
सापडत नस याने फयाद ने आज रोजी 
पोलीस टेशनला आर.सी बूक घेवून येवून 
मोटारसायकल चोर  गे याबाबतची त ार 
द यान े

 
 
 

6)खुलासा – सादर वनतंी क,नमदू तार ख वेळ  व 
ठकाणी यातील फयाद न े यांची आई अफसर  बेगम 
मौह मद आझम यांच े नावावर असलेली का या 
रंगाची पँशन ो मोटारसाकल मांक MH 26 BR 

8461 जचा चेसीस नं.MBLHAW015KHF18530 व इं जन 
नं.HA10ACKHF19892 माँडल 2019 जूनी वापरती 
कंमती अंदाजे 42,000  ह  आनंदनगर येथील 
ब सल लासेसचे बाजूला लावून लास म ये गेले 
असता कोणीतर  अ ात चोरटयाने यांची 
मोटारसायकल चो न नेली आहे वगैरे मजकुराच े
अजाव न मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदेशान े
वर माणे गु हा दाखल क न तपासकामी पोहेकाँ 
पावडे यांचकेडे दला. 
7)दाखल करणार-पो.ना/2609 आकमवाड 
मो.8805647079 
8) तपास – सपोउपिन कू ळेकर मो.न.9923696704 
 

 

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

 

 

 

 



                              पो. े िकनवट दै गुरंन CR. No. 238/2022 कलम 420,468,471,34भा.द.िव. माणे  िद.06/12/2022  

पो. े. चे 
नाव  

गुरनं/ कलम  गु ा घडला व दाखल  िफयादीचे नाव व प ा मो नं., व 
आरोपीचे नाव व प ा. 

हिककत  

पो. े. चे 
नाव 

िकनवट  

गुरंन CR. No. 
238/2022 

कलम 
420,468,471, 

34भा.द.िव. 
माणे 

 
िदशा व अंतर :-

      
दि णेस02 

िक.मी. 
 

गु ा घडला िद. 
30/07/2020रोजी  सकाळी  10: 

00ते िद.12/10/ 2022 रोजी 
सायंकाळी 18:00  वाजता ा 

दर ान आरोपी ा राह ा घरी 
ले र कॉलनी गोकंुदा   
ता. िकनवट दि णेस 02 

िक.मी. 
 

गु ा दाखल :-  
िद.06/12/2022  

वेळ  20:37 
े.डा. 31वर 

 
 उिशराचे कारण:-िफयादीने आज रोजी 
पो. े.ला येऊन त ार िद ाने. 

िफयादीचे नाव :-    सिचन मोहन 
जाधव वय 34 वष वसाय िड.टी.पी. 

जात बंजारा रा. अंबाडी तांडा  
ता. िकनवट ह.मु. गंगानगर िकनवट 

तालुका िकनवट  
िज. नांदेड  

मो.नं. 9922864772 
 

आरोपीचे नाव:-    
         
 

 िफयादीस एफ आर ची त िदली 
िकंवा नाही:- होय 

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख  वेळी व 
िठकाणी यातील  
आरोपीतानी क न िफयादीस अमरावती 
िवभागात आरो  सेवक या पदावर नोकरी 
लावून देतो णून सात लाख पये नगदी 
घेऊन िफयादीत बनावट िनयु ी आदेश व 

िश ण प क देऊन फसवणूक केली. वगैरे 
मजकुराची त ार आज रोजी पो. े.ला 
येऊन िद ाने वर माणे गु ा दाखल 
क न पुढील तपास कामी पो. उप.िन. पवार 
यां ाकडे िदले. 

  
 दाखल करणार :  

 मा.पो. िन. साळंुखे साहेब 
 पो. े. िकनवट 

मो.नं. 9422242568 
 

तपासीक अंमलदार:-  पो.उप. िन.पवार  
पो. े. िकनवट  
मो.नं. 9850892665 
 

पो े भारी अिधकारी :- मा पोलीस 
िनरी क साळंुखे साहेब 

 मो. नं.9422242568 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



                                                पो. े िवमानतऴ िमसीगं.नं. 80/2022 – िद 06.12.2022 

अ. 

. 

िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शरेा 

1 2 3 4 5 6 8 

 िज हा नांदेड, 

पो. टे. िवमानतळ 

3) िमसीगं घ.ता.वेऴ व िठकाण – 

िदनांक 05/12/2022 रोजी 20.30 

वाजताचे सूमारास आसरानगर,नांदेड 

येथील राहते घ न बाहेर जावून येते 

णून गेली , दि णेस 2 िकमी 

4)मूलीचे वणन- वणन-उंची 5 फूट 2 

इंच,रंग –सावळा ,अंगात कपडे –

का ा रंगाची मँ ी भाषा- मराठी 

,िह ी,उदू , बांधा-सडपातळ,चेहरा –

गोल,उज ा फडरीवर तीळ                                                                                                                             

 

गु ा दाखल ता. वेळ – िद 06.12.2022 

रोजी वेळ  23.13 वा े.डा.62 

 

पो. े 

िवमानतऴ 

िमसीगं.नं. 

80/2022  

 

1)खबर देणार – शेख असलम शेख 

गूलाम मौह द,वय 28 वष, वसाय 

मजूरी परा.आसरानगर,नांदेड   

मो.न.9119482911 

 

2)हरवले ा ीचे नाव –  

सूलताना शेख गूलाम मौह द ,वय 

34 वष रा.ह.मू आसरानगर,नांदेड 

  

5) खुलासा - नमुद ताऱीख वेळी व िठकाणी यातील खबर देणार यांची 

बिहण नफीस सूलताना शेख गूलाम मौह द ,वय 34 वष, ही बाहेर 

जावून येतो णून गेली पण राञी उिशरापयत घरी परत न आ ाने 

खबर देणार व ांची आई व शेजारी शेख नाहीद शेख अ ू ल 

िजलानी असे सवजण िमळून राञी व आज िदवसभर आजूबाजू ा 

ग ीत व नांदेड शहरात व नातेवाईकाडे फोन क न िवचारले 

असता ांनी पण आम ाकडे आली नस ाचे सांिगतले.नफीस िहचे 

डो ावर प रणाम झालेला आहे मानिसक आजार आहे ती अदयाप 

पावेतो परत आली नाही वगैरे त ारी अज िद ाने मा पोिन सा. यांचे 

आदेशाने िमसीगं दाखल क न पूढील शोध व कायवाही कामी 

पोहेकाँ/ 2317 पावेड  यांचेकडे िदला . 

6)दाखल करणार – पोना/2609 आकमवाड मो.न.8805647079 

7)तपास करणार- पोहेकाँ/ 2317 पावेड  मो.न. 8888842002 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



 

                पोलीस ेशन रामतीथ     गूरन.194/2022 कलम 6(A)RW 24 को ा अँ            िद. 6.12.2022 

पोलीस ेशन चे 
नाव 

गू.र.न.व 
कलम  

 गू.घ. ता. वेळ व 
िठकाण 

िफयादीचे नाव व प ा व मो नं खुलासा:--- 

पोलीस ेशन 
रामतीथ 

गूरन.194/20
22 कलम 
6(A)RW 24 
को ा अँ    

माणे  

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद. 6/12/2022 रोजी 
18.30   वा चे सुमारास  मौ ़
नस  येथे   पानप ीत  
उ रेस 8 िकमी ता.नायगाव  
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद.  6.12.2022 रोजी  वेळ 
23.12    वा नोदं नं 25   
 
दाखल करणार:- 
पोहेका.बन.2476 पठाण  
ने.रामतीथ 
मोनं.9723027725  
 

िफयादीचे नाव व प ा व मो ाद मानू
आडे   वय 54 वष वसाय नोकरी पोहेका 
.2441    नेमणुक पो े रामतीथ 
मोनं.9923592441  
 
आरोपीचे नाव :--  
िमळाला माल:--.1)िवमल पानमसाला  7 
पु ा िक.35  .2)मुसािफर पानमसाला 8 
पु ा 40   .3)राज िनवास सुगंधी 
पानमसाला 12 पु ा ऐकून 60  . 4)सागर 
पानमसाला 20 पु ा 50 .असे ऐकूण.185  

.चा माल  
  
आरोपी अटक ता. वेळ व नोदं नं:-- . 
पुव  दाखल गु े – 
 

केलेली कारवाई 

 खुलासा:--- 
           सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण  यातील 
आरोपीने महारा  शासनाची बंदी असताना वरील तंबाखू ज  
पानमसाला पु ा सावजिनक रोडचे बाजूस दुकानात 18 वषा 
खालील मुलाना िव ी करीत असताना िमळून आला ाचे िव ार 
वरील माणे गु ा दाखल  क न  , मा.स.पो.िन. सो. यांचे 
आदेशाने गु ा दाखल.. 
 
तपािसक अंमलदार – पोहेका 2079 तमलूरे   ने.पो े रामतीथ 
मोनं. 7068032440 
 
पो े  भारी अिधकारी नाव व मो नं:-- 
सपोिन ी िदघे  साहेब 
मोनं. 9834255985 
 

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



 


