
                                               पो टे  उमर  आ   06/2023 कलम 174 सीआरपीसी  दनांक- 07/02/2023 

िज हा/ठाणे  गुरन.घडला /गु हा दाखल/ 

ा त द. वेळ 

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

   हक कत  

पो टे च ेनाव 

 
 

पोल स टेशन, 

उमर  पो टे  

गु हा घडला.ता वेळ 

ठकाण 

द.02/01/2023 

च.े07.36 वा. पवू  शारदा 
कं शन राजापरू ता. 
उमर  

 

गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनांक- 07/02/2023 रोजी 
12.36वा. 
न द 14 वर  
 

दशा व अतंर 

पवूस 15 क .मी 
 

आ  

07/2023 कलम 

174 सीआरपीसी 
 
 

उ शराच े आज 

रोजी पो टे ला 
कागदप  े ा त 

झा यान े 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

खबर देणार :- ड य ूके कांबळे 

पोहेकॉ ब.न.ं 2801 पो टे.नांदेड 

( ा) 
 

मयताच ेनाव 

राहुल बळवतं कोल वय 36 वष 

रा. ाणसांगर ब ती.बघौडी. 
ता. सवाहल. 

िज. स द   

(म य देश) ह.म.ू राजापरू 

शारदा कं शन ता. उमर  

िज हा नांदेड 
 

 

 

खुलासा-  सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळी 
ठकाणी यातील मयत हा शारदा कं शन राजापरू 

येथे याची त येत खराब झा यान े व तो बेशु ध 

अव थेत मळून आला नाह  या या नातवेाईकांनी 
यास उपचार कामी स.द. व णुपरु  नांदेड येथ े वाड 

मांक 52 म ये शर क केले असता यातील 

मा. ड.एम.ओ. यांनी यास तपासनू द.02/01/2023 

रोजी 07.36.वा. या पवू  मरण पाव याच ेघो षत केल े

आहे सदर एम एल सी च े कागदप  आज रोजी 
पो टेला ा त झा यान े मा. पो. न. साहेब यां या 
आदेशा वये  
 

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

तपा सक अमंलदार - बीट पो.ना / 1017 

क े   मो. 9049800217 
 

भार  अ धकार  –पो. न भोसले मो. न ं703883358 
 

घटना थळी भेट देणारा अ धकार  – 
 

घटना थळी भेट देवनु परत 

आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  

 
 



पोलीस ेशन देगलुर  गूरन. 65/2023 कलम.324,323,504,506,34 भा.द.िव. िद.07/02/2023 
गू .र.न.व कलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मो नं खुलासा:--- 

गूरन. 65/2023 
कलम.324,323,504,506,34 
भा.द.िव.  

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद. 07/02/2023च 
10.15 चे सुमारास 
िफयादीचे घरासमोरील 
पाय-याजवळ गोिवंदनगर 
रामपुर रोड देगलुर 
,ता.देगलुर . 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.07/02/2023रोजीवेळ 
13.15 वा. नोदं नं. 26 वर 
 
 
दाखल करणार:- 
 Npc /2332 प ेवाड  
  पो. े . 
देगलुर. 

िफयादीचेनाव व प ा - 
आरोपी– 
1. 
 

खुलासा:-- सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण 
यातील आरोपातांनी संगनमत क न िफयादीचे पाय-
यावर कचरा टाक ा ा कारणाव न आरोपी .1 याने 
हातातील लाकडाने िफयादीचे डो ात व उजवे हातावर 
मा न दुखापत केली व आरोपी .2 याने िशवीगाळ 
क न केस ध न च लने व थापडबु याने मारहाण 
क न जीवे मार ाची धमकी िदली  
वगैरे जबाबाव न गु ा दाखल. 
 
तपािसकअंमलदार --ASI िमरदोडे –पो. े .देगलुर  
 
पो े भारीअिधकारी नाव व मोनं:-- 
पोिन ी माछरे मो.नं 9821159844 

आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  

 

 

 



पो. टे तामसा आ. .न.ं03/2023 कलम 174 सी.आर.पी.सी  दनांक - 03/02/2023 

पो. टे 

च ेनाव  

आ  न ं व कलम  आ. .घ.ता.वेळ व 

ठकाण 

खबरदेणार च ेनाव ह ककत 

तामसा आ .न:ं-- 

03/2023 
 
कलम:-- 174 

सी.आर.पी.सी 
 
 
 
मरणाच ेकारनः--  
कृती खराब 

झा यान े

कोण यातर  

आजाराने मरण 

पावल . 

दनांक:-- 02/02/2023 

रोजी   15.00 वा. च े

समुारास आधार 

हॉि पटल ICU म 

म ये बेड न.ं6 वर 

नांदेड  ता.िज हा 
नांदेड  

 
 
आ. ..दा.ता.वेळ 

दनांक:-- 07/02/2023 

च े 14.24 वा.न द न ं

15 वर . 

 
उ शराच ेकारण:  आज 

रोजी पो टे ला  येऊन 

जबाब द याने.  

खबरदेणार:-  मधुकर नारायण सयूवशंी  
वय 65  वष यवसाय  शतेी  रा. 
माहाताळा  ता.हदगाव  िजलह्ा नांदेड  

मो.न.9921796995 

 
 
FIR त दल  का :-  होय 

 
मयताच ेनाव व प ा:--  

सादर वनतंी क ,वर नमदु तार ख वेळी व ठकाणी यातील मयत ह स 

सडंास उलट  झा यान े कृती खराब झा यान े तीस तामसा येथील 

दवाखा यात दाखवल े त येत जा त बघडत अस यान े नांदेड येथील 

दवाखा यात घेऊन गेल ेअसता ती मरण पावल  वगैरे जबाब व न आ  

दाखल. 

 
दाखल करनार  यांचे नाव :--pso  NPC 2528माटे  पो. टे. तामसा नंबर:-

- 9527177527 
 

तपासणी अ धकार  -  hc2498 क यानकर.पो. टे.तामसा मो.न. 

9284038840 
 
पो. टे भार  अ धकार  यांचे नाव व मोबाईल नंबर: . मा.सपोनी ी. 
दळवे पो. टे.तामसा मो.न.7744827771 

 
केलेला तपास:-- 

मा.पो लस अधी क यां या सचुना:-- 

आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  
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आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  
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आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  
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आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  

 
                                                                                             
 



पो. टे वमानतळ गुरनं 45/2023 कलम 498 (अ) ,323,504,506 ,34 IPC द. 07/02/2023 
 

 

 

 

 

 

 

अ. . िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ      
  

गरुनं. वकलम हक गत 

1 2 3 4 6 
 िज हा नांदेड, 

पो. टे. िवमानतळ 
3) ग.ुघ.ता.वेऴ व 

ठकाण- दनांक 
05.12.1998 ते द 
22.01.2023चे 
15.00 वा पयत 
पांडुरंगनगर नांदेड 
येथे 

दशा व अतंर – पवुस  2 

km 
 
गु हा दाखल ता. वेळ - द 
07.02.2023 रोजी 
वेळ15.52   वा टे.डा. 26 

   
पो. टे वमानतळ गरुन ं

45/2023 कलम 498 (अ) 
,323,504,506 ,34 IPC 

खुलासा -सादर वनतंी क ,वर नमदु तार ख वेळी व 
ठकाणी यातील फयाद स तचे सासरचे वर ल लोकांनी 
फयाद स कराणा दकुाण टाक यासाठ   माहेरहून दोन 
लाख पये आन या शवाय परत यायचे नाह  असे 
हणुन सवानी शवीगाळ क न थापड बु यांनी मारहान 

केल  पसैे आन या शवाय परत येव ुनको हणुन धमक  
दल  आहे. वगैरे मजकुराच ेजबाबव न मा.पो. न.सा.यांच े
आदेशाने गु हा दाखल क न पढु ल तपासकामी पोहेकॉ/ 
1986 कानगलुे  यांचेकड े दला . 

 
 

दाखल करणार – npc 631 देशमखु  
मो.न.ं9923647631 

तपास करणार - पोहेकॉ/ 1986 कानगलुे  
मो.न.ं9657707486 

आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  



 

  पो. टे. कंधार   आ.म.ृन.05/2023   कलम 174 CRPC  द.7/02/2023. 

पो. टे. च े

नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.म.ृन. 05/2023 

कलम 174 CRPC.  

  आ.म.ृघडला:- 
द.06/02/2023  च े09.00 

त े 17.00 वाजता   
दर यान  मयताच ेराहत े

घर    पवूस  10 .K. M. . 

 
आ .म.ृदाखल:- 

द.7/2/2023 वेळ 13.53 

वा. टेशन डायर  न द  29 

वर.  

 

दाखल करणार:- ---Asi/ 

कागणे साहेब पोल स 

टेशन कंधार. 

 
 

खबर देणार :-  द ा उ म जाधव  वय 20 

वष यवसाय श ण रा. चोळीतांडा 
ता.कंधार िज.नांदेड  . मोबाईल नंबर. 

8080791553. 
 
FIR त दल  का:- होय 

 
 मयताच ेनाव व प ा :-  
 उ शरा च ेकारण:-  आज रोजी  पो. टे.ला 
येऊन खबर द याने .  
 
मरणाच ेकारण :-  गळफास घेऊन मृ य.ू  

 
 

खुलासा; -            सादर वनतंी क , वर नमदू तार ख वेळी व  

ठकाणी यातील  मयत  बाईन े तच ेघर  कोणीह  नसताना ट न प ाच े

वतःच ेघराच ेतणावाच ेबांबलूा दोर ने गळफास घेऊन मरण पावल  

अस ेखबर   व न आ.म.ृ दाखल. 

 
तपासीक अमलदार :- Npc -/ 548 काळे साहेब नेमणूक पोल स 

टेशन.  कंधार मो.  :- 9049565677. 

 
पो. टे. भार  अ धकार  च ेनाव व मो. . 

              मा. पो. न. पडवळ साहेब  पो . टे.  कंधार करकोळ रजा 
चाज सपो न लोणीकर साहेब मो . . 9422336474.  

 
घटना थळी भेट देणारे अ धकारय्ाच ेनाव :-. 

 
मा.पोल स अधी क साहेब यांचे सचूना:- 

आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  

 
 
 
 
 



 

पोलीस ेशन देगलुर गूरन. 66/2023 कलम.324,323,504,506,34 भा.द.िव. िद.07/02/2023 

गू .र.न.व 
कलम 

गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व 
मो नं 

खुलासा:--- 

गूरन. 
66/2023 
कलम.324,323,
504,506,34 
भा.द.िव.  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद. 07/02/2023च 10.15 चे 
सुमारास िफयादीचे घरासमोरील 
पाय-याजवळ गोिवंदनगर रामपुर 
रोड देगलुर ,ता.देगलुर . 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.07/02/2023रोजीवेळ 
14.40 वा. नोदं नं. 27 वर 
 
 
दाखल करणार:- 
 Npc /2332 प ेवाड  
  पो. े . 
देगलुर. 

िफयादीचेनाव व प ा -.  
आरोपी– 
1.  
 

खुलासा:-- सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील 
आरोपातांनी संगनमत क न िफयादीचे पाय-यावर कचरा टाक ा ा 
कारणाव न आरोपी .1 याने िशवीगाळ क न दगडाने िफयादीचे डावे  
हातावर मा न दुखापत केली व आरोपी .2 याने िफयादीचा हात दाबुन 
ध न केस ध न िभंतीला डोके आपटुन मुका मार िदली व दोघीनंी िमळुन  
जीवे मार ाची धमकी िदली  
वगैरे जबाबाव न गु ा दाखल. 
 
तपािसकअंमलदार –HC/2822 कणकवळे पो. े .देगलुर  
 
पो े भारीअिधकारी नाव व मोनं:-- 
पोिन ी माछरे मो.नं 9821159844 

आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  
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आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  
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आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  

 

 



पोलीस ेशन देगलुर गूरन. 67/2023 कलम.435 भा.द.िव. िद.07/02/2023 

गू .र.न.व 
कलम 

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

गूरन. 
67/2023 
कलम.435 
भा.द.िव.  

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद. 06/02/2023चे 23.30 ते 
23.45 वाजेसुमारास घुमटबेस 
,ता.देगलुर . 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.07/02/2023रोजीवेळ 
16.16 वा. नोदं नं. 28 वर 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा शेख ई ीस शेख आयुब 
कुरेशी 
वय-37 वष  वसाय- ापारी . रा. गुमटबेस देगलुर 
िज. नांदेड 
  
आरोपी– 
 
 

खुलासा:-- सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण 
यातील आरोपातांने फयादीचे घराजवळ घुमटबेस माकट येथे 
टी. ी,एस.ए ल कंपनीची लुना ं  जुनी वापरती िकंमत 
40000/  घरी लावुन झोपले असता यातील आरोपीने सदर 
लु ास आग लावुन मागील भांडणाचे कारणाव न ेश बु ीने 
जाळुन नुकसान केले   
वगैरे जबाबाव न गु ा दाखल. 
 
दाखल करणार:-  Npc /2332 प ेवाड    पो. े . 
देगलुर. 
तपािसकअंमलदार –HC/2822 कणकवळे पो. े .देगलुर  
 
पो े भारीअिधकारी नाव व मोनं:-- 
पोिन ी माछरे मो.नं 9821159844 

आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  

 
 
 
 
 
 



पोल स टेशन हमायतनगर   गु .र .नं. 26/2023 कलम,323,  324 506,504,34भा.द. व. 

पोल स टेशनचे नाव ग.ुर.नकलम 

कायदा तपासी 
अमंलदार 

गु हा घडला तार ख वेळ व ठकाण 
गु हा दाखल वेळ 

फयाद चे नाव मोबाईल 
नंबर आरोपीचे नाव व 
प ा 

खुलासा 

हमायतनगर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ठाणे भार  अ धकार  

पोल स 
नर क ी .ड .बी.भसुनरुसाहेब 

मो.न.ं9834774799 

गु .र .नं. 26/2023 कलम 
324,323,506,504,34
भा.द. व. 
 
तपासी अमंलदार 

पो.हे.कॉ.1893 

पोटेपोल स टेशन 
हमायतनगर मोबाईल 
नंबर9067901830 

 
दनांक05/02/2023चेरोजी17.00वा या 
समुारास फयाद  यांचे हरभ याचे असलेले 
शतेात मोजे वरसणी पि चमेस15 क .मी . 

गु हा दाखल वेळ 

दनांक07/02/2023रोजी 16.55वाजतानोद 
नंबर 21वर 
 
गु हा दाखल करणार 

ठाणेअमंलदार 

पो.हे.का  2281 
शखेलायकपो. टे. हमायतनगर 

मो.न.ं7888218751 
 
आरोपीचा पवू इ तहास नरक 

तबधंक कायवाह  केल  का 
नरंक 

गणेश रंगराव वारकड 
वय 27 वष यावसाय 
शतेी रा वरसणी 

ता  हमायतनगरमो 
नंबर 8550949691. 
 
 
आरोपीचे नाव  
 

सादर वनतंी क  वर नमदू 
तार खवेळीव ठकाणीयातील आरोपी 
यांनी सगंणमत क न फयाद सत ू
हैशीला हरभ यातनू का हाकलनू 
दला असे हणून आरोपी .2 व 

2यांनी लोखंडी रॉडयांनी फयाद च े
दो ह  पायावर मा न जखमी केल ेव 
सवाना मळून मला लाथा बु याने 
मारहाण क न व तू कोटाची केस 
उचलनू घेतला नाह  तर तलुा जीवाने 
मा न टाकतो अस े हणून शवीगाळ 
वगैरे त ार  जबाब व नवर 
माणेमा.स.पो.. नसाहेबांचआेदेश .व न  

गु हा दाखल 

आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  

 

 

 



 

          

        
       

   
    

     
    

     
    
    

        
      

 

        
         

       
         

       
        

    
     

  
 

 
    
     

    

       

      
     
     

    

    
      

आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  

 
 
 



पोल स टेशन भोकर अक मात मृ यू नंबर दनाकं 
पो टे च े
नाव

अक मात मृ यू नबंर 
कलम. माणे

फयाद चे नाव व प ा मो न ं
दल  / नाह  आरोपीचं 
नाव व प ा अटक

हक कत

पोल स 
टेशन 
भोकर

आ  घडला तार ख वेळ व 
ठकाण :- दनांक रोजी 
सकाळी वेळ वा. वता या 
शतेात मौजे रहाट  ता. भोकर

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

चे वाजता न द 
मांक 

खबर देणार :- गजानन 
दगांबर ग देवाड वय वष 
यवसाय शतेी रा. रहाट  
ता. भोकर मो. न.ं 

मयताचे नाम- शवानदं 
दगांबर ग देवाड वय वष 
यवसाय शतेी रा. रहाट  
ता. भोकर िज.

मरणाचे कारण :- वह र त 
पडुन मृ यु

खुलासा सादर वनतंी क वर नमदु ता वेळी व ठकाणी यातील मयत नामे 
शवानदं दगांबर ग देवाड वय वष यवसाय शतेी रा. रहाट  ता. भोकर िज. 
नांदेड हा दनांक रोजी वेळ वा. शतेात ना पक  झाल  व बँकेचे कज 
झा याने वता या शतेातील वह र त पडुन मृ यु झाला वर माणे आम दाखल 
क न पढु ल चौकशी कामी बट पोहेका / शदें यांचेकड े मा. स.पो. न. 
तांबोळी साहेब या या आदेशाने दे यात आला आहे.

दाखल करणार - लेखुळे पो. टे. भोकर मो. न. 

तापा सक अमंलदार - पोहेका शदें पो. टे. भोकर मो. न ंन.ं

भार  अ धकार --माननीय सहा यक पोल स नर क तांबोळी साहेब मोबाईल 
नंबर 

आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  



पोल स टेशन रामतीथ गरुन.ं 20/2023 कलम 324,323,504,506,34 IPC दनांक. 7/2/.2023 

  पोल स टेशनच े

नाव 

 
 
 

 गु हा रिज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण 

व दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर, 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक होय 

/नाह  

हक कत 

पोल स 

टेशनचे 
नाव 

रामतीथ 

गुरनं.20/2023 

कलम 

324,323,504,506 
,34 ipc  
 
 
 
 

 गु याचे कारण : 

:-  
 
 
 
 

 गु हा घडला दनांक/  

ठकाण :- 

 दनांक 4.02.2023 रोजी 21.30  

वा. फरयाद  चे घर  मौ.िजगळा  
ता. बलोल   

 
 

 गु हा दाखल दनांक:- द-

.7/2/23 टे डा.नोद नं. 17  वर वेळ 

17.56  वा. 
 

 चके ल टची पुतता केल  अगर 

कसे  :-होय 

 
 

दाखल करणार.  

पोहे का .928  भवानगीकर ...पो टे 

रामतीथ मो. 9445353519   

 

पुव  दाखल गु हे – 

 

केलेल  कारवाई 

 फयाद चे नाव  व प ा 
9657867249  
 
 

एफआर आय त 

 दल  का :-होय  

 
 

 आरोपीच ेनाव व प ा:- 1)  

 

 आरोपी अटक :- 

 

माननीय पोल स अधी क साहेब यांचे सूचना 
माणे 

 

खुलासा :-वर नमूद तार ख वेळी  व ठकाणे यातील 

फयाद स तचा नवरा आरोपी मांक एक  याने तू 

आप या घरची भांडण तु या आईला फोन लावून का 
सांगतसे हणून शवीगाळ क न लाकडाने पायावर 

,कमरेस मा न दखुापत केल  व आरोपी मांक दोन 

,तीन, चार यांनी शवीगाळ क न केस ध न लाथा 
बु याने मारहाण क न िजवे मार याची धमक  दल  

वगैरे फयाद व न मा.सपोनी बाराह े साहेबाच ेआदेशाने   

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी बीट. अमलदार  

पोहेका.2476 पठाण .याचे कड े दला. 
 

 तपासी अ धकार :-   पोहेका.2476 पठाण   पो टे 

रामतीथ मो न.9823027725  

 

 भार  अ धकार –सपोनी बाराह े साहेब. 

मोनं.+91 9657718232  

आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  

 



पो. टे. च ेनाव मांडवी गु न नं.  :- 09/2023 कलम :-  65(ई)महारा दा  बंद  अ ध नयम 1949 द. 07/02/2023 

पो. टे. च ेनाव  गरुन / आ.म ृ/ पनाका / 
म सगं घडला व कलम  

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / म सगं घडला 
व दाखल  

फयाद  च ेनाव व प ा व मो. न.ं आरोपी 
च ेनाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

 

                 ह ककत  

मांडवी गु न नं.  :- 09/2023 

 

कलम :-  65(ई)महारा दा  

बंद  अ ध नयम 1949 

 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळी व 

ठकाणी :- द. 07/02/2023 13:25वाजताच े

सुमारास  मांडवी ते कोठार  जाणारे रोडवर  

  
मळाला  माल - 1750:00 एका पांढ या 
रंगा या पांढ या लाि टक या पशवीत देशी 
दा  बाबी सं या या नवे दन या येक  35 

पये माण े50 बॉटल एकूण 1750 पयाचा 
माल 

 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 07/02/2023 च े16:05वा 
 

न द नंबर :- 12 वर  

 

उ शराच ेकारण -- 

फयाद  - मला परशुराम कनाके वय 45 वष 

यवसाय नोकर  म पोहे का ब कल नंबर 13 66 

नेमणकू पोल स टेशन मांडवी  ता. कनवट 

िज.नांदेड मो.नं.-9307138735 

 
आरोपी च ेनाव :-  

 
  
 

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 
 
आरोपी अटक :- नाह   

 
 
 

सादर वनंती क ,वर नमूद तार ख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपी हा वतः या आ थक 

फाय यासाठ  बेकायदेशी र या वनापरवाना 
देशी दा  बॉबी सं ाची चोट  व  कर या या 
उ देशान े वतः या ता यात बाळगलेला 
मळून आला हणून वर माण ेगु हा दाखल 

. 

दाखल करणार -म.पो.हे.का. मडके मो. 
.9423509717 

तपा सक --मपोहेका 1366 कनाके मडॅम 

पोल स टेशन मांडवी मो. नं. 9307138735 

 
 
 
 
  
 

पो. टे. भार  अ धकार   

नाव व मोबाईल नंबर :- स.पो. न. शवरकर 

साहेब पो. टे. मांडवी मो. नं. ९९२२३२२३१२ 

 
 
 

आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  

 



पोल स टेशन मरखेल गुरन ंनंबर 22/2023 कलम294,323,506  भादवी द 07/02/2023 

पो टेचेनाव गुरननवंकलम गु हाघडलाता. 
वेळ ठकाणवदाखल
ता . वेळ 

फयाद नावप ावमोन,ं आरोपीनाववप ा हक कत 

पो टेमरखेल गुरन 22/2023 

294,323,506भादवी
. 

गुघतावेळव ठकाण 

06.02.2023 

रोजीदपुार  14.00 

वाजता यासुमारास
मौजेकु मारप ल  

दशा :- द णेस 28  

कमी. 

गुरनंदाखलतावेळ:- 

दनाकं 

07/02/2023रोजीवे
ळ 17..36 न द  21 

दाखलकरणार  ASI 
मठपतीमो.न ं
9689152492. 

फयाद - अमतृरावआ पारावपाट लवय 58 

वष यवसायशेतीरा. कुमारप ल ता.देगलूरमो. 
न ं9552450183. 

  

FIR त दल का:- होय 

आरोपी – 

 अटकआरोपी- 

कलम-41(अ)(1) Crpc माणेनोट स 

 

 

 

 

 

खलुासा:सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपी हा पो टमन ला हणाला क  त ूआम या 
गावात येऊन गावातील लोकाचें खाते का उघडतोस हणनू 

धगंाणा घालू लागला ते हा मी मा या सोबत असे 

आरोपीस पो टमन ला का शवीगाळ करतोस असे 

हणालो असता ते हा तील आरोपी हा फयाद स व 

सा ीदार यांना अि लल शवीगाळ क न सा ीदांरास 

लाथा बु याने मारहाण केल  व जीवे मार याची धमक  

दल . वगैरे फयाद व नगु हादाखल 

 

तपा सकअ धकार  HC 94 अ दलुबार मोन ं

7776067774 

 

 

 

आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  



iksLVs gnxko xqju 26@2023 dye 324]323]294]143]147]148]149] Hkknoh  lg  d 3]1]¼vkj½ ¼,l½ v- tk - t- ç- dk- fnukad 07@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  

gnxkao  

 

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k  & 
 fn-06@02@2023jksth 17-00 
ok-P;k lqekjkl 
rkelk Vh i‚bZaV M‚ vkacsMdj 
pkSd gnxko  rk- gknxko ft- 
ukansM 

 
  

 
fn’kk o varj %&  
if’pesl 01 fd-eh- 
 

 

xqUgk  nk[ky-rk-osG-%& fnukad 

07@02@2023 ps 17-17 oktrk 

uksan 16 oj 

 

xqju@ vijk/k dzaekd  

26@2023 dye 

324]323]294]143]147

]148]149] Hkknoh  lg  

d 3]1]¼vkj½ ¼,l½ v- 

tk - t- ç- dk- çek.ks 

 

 

 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& ukxs'k 
firk lkgscjko lnkors  o; 27 o"kZ 
O;olk; etqjh tkr ckS)   jk- 
cktkj xYyh ckS) fogkjkP;k 
ikBhekxs okMZ uacj 04 rk- gknxko 
ft- ukansM 
eks- u-8080930358 
  

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

 

vkjksihps ukao o iRRkk %& 
1 
 

 

vkjksih vVd rk osG %& ukgh 

gfddr%& oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh  o R;kpk fe= vls 
dkekfufeÙk rkelk Vh i‚bZaV  M‚DVj vkacsMdj pkSd gnxko  ;sFks xsys vlrk 
;krhy vkjksih ;kauh vkiY;k rkC;krhy v‚Vks fQ;kZnhP;k ik;ko:u usY;kpk 
tkc fopkjys vlrk ;krhy vkjksih us rw lkeus ns[kds py ugh ldrk D;k 
eknjpksn egkj ds lkys vls Eg.kwu v'yhy o tkfrokpd f'kohxkG d:u 
vWVksrhy LVhy pk j‚M  dk<wu MksD;kr ek:u Mksds QksMwu vkiys lkFkhnkjkauk 
cksykowu  xSjdk;kZph eaMGh tewu ykFkk HkqDD;kus ekjgk.k d:u t[keh d:u 
fu?kwu xsys oxSjs tckc fnY;kus ekuuh; ofj"BkaP;k vkns'kkus xqUgk nk[ky d:u 
riklkdfjrk ek-lgk¸;d iksyhl vèkh{kd mifoHkkx l- iks vèkh{kd eWMe  
;kaP;kdMs ns.;kr vkyk- 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek-lgk¸;d iksyhl vèkh{kd mifoHkkx l- 
iks vèkh{kd Jherh ‘kQdr vkeuk eWMe   Hkksdj eks- ua - 7840048038 ] 
liksfu mes'k Hkkslys lkgsc iks-LVs-gnxko eks-ua-7350014621 gs fnukad 
07@02@2023 jksth ps 17%32 ok uksan ua - 16 oj jokuk 
 

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

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu mes'k Hkkslys lkgsc iks-LVs-gnxko eks-ua-
9552591244 
rikfld vf/kdkjh %& ek-lgk¸;d iksyhl vèkh{kd mifoHkkx l- iks vèkh{kd 
Jherh  ‘kQdr vkeuk  eWMe   Hkksdj eks- ua - 7840048038 
 

nk[ky dj.kkj %& iksmifu lat; xk;dokM lk-iks-LVs-gnxko eks ua-
7758584052 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh %& iksmifu  Vh-ts- iBk.k  ua- 7775924678   

lax.kd vkWijsVj%& eiksdkW@743 ‘ksGds  eks- ua- 9960016846   

?kVukLFkG%& fn-06@02@2023jksth 17-00 ok-P;k lqekjkl 
rkelk Vh i‚bZaV M‚ vkacsMdj pkSd gnxko  rk- gknxko ft- ukansM 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



iksLVs gnxko xqju27@2023 dye 394]384]323]427]294]506]34 Hkknoh lg dye 3]1 ¼vkj½ ¼,l½ v-tk- t- iz-dk- fnukad 07@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  

gnxkao  

 

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k & fn-06@02@2023jksth 
19-00 ok-P;k lqekjkl  
fQ;kZnhP;k g‚Vsyoj mej[ksM 
Vh i‚bZaV  gnxko  rk- gknxko 
ft- ukansM 
  

 
 
 
 
fn’kk o varj %&  
if’pesl 02 fd-eh- 
 

 

xqUgk  nk[ky-rk-osG-%& fnukad 

07@02@2023 ps 17-56 oktrk 

uksan 17 oj 

xqju@ vijk/k dzaekd  

27@2023 dye 

394]384]323]427]

294]506]34 Hkknoh 

lg dye 3]1 ¼vkj½ 

¼,l½ v-tk- t- iz-

dk- 

 

 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& lqfuy 
izYgkn <sis o; 39 o”kZ O;olk; 
gkWVsy pkyd tkr ckS/n jk- ckS/n 
Hkqeh olkgr rkelk jksM gnxkao rk- 
gnxkao ft- ukansM eks- ua- 
7385859432 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

 

 

vkjksihps ukao o iRRkk %& 
 
 

 

vkjksih vVd rk osG %& ukgh 

gfddr%& oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihr vkf.k laxer d:u 
fQ;kZnhph ekÅyh QWfeyh yap gkseodZ ;sÅu vkjksih Øekad ,d ;kus ek>h  
gnxko ;sFks fg lksMk ukokph xWax vkgs rqyk Øekad ,d rs pkj ;kauh ;s ekj ds 
?kksMs lkys gekjk gIrk lq: dj vls Eg.kwu v'yhy o tkrhokpd f'kohxkG dsyh 
o vkeP;k nqdkukrhy xYY;krhy  tcjnLrhus 16000 #i;s dk<wu ?ksÅu 
g‚Vsyeèkhy IykfLVdP;k [kqP;kZ o Vscykph o lkekukph uklèkwl d:u vankts 
15000 #i;s ps uqdlku   d:u lksMfo.;kl vkysY;k lk{khnkjkauk ekjgk.k 
d:u rqEgh iksfylkr rØkj dsyh rj rqepk g‚Vsy èkank pkyw ns.kkj ukgh o 
rqEgkyk thos ek:u Vkdrks v'kh èkedh fnyh tckc  o:u ekuuh; ofj"BkaP;k 
vkns'kkus xqUgk nk[ky d:u riklkdfjrk ek-lgk¸;d iksyhl vèkh{kd mifoHkkx 
l- iks vèkh{kd eWMe  ;kaP;kdMs ns.;kr vkyk- 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek-lgk¸;d iksyhl vèkh{kd mifoHkkx l- 
iks vèkh{kd Jherh ‘kQdr vkeuk eWMe   Hkksdj eks- ua - 7840048038] liksfu 
mes'k Hkkslys lkgsc iks-LVs-gnxko eks-ua-7350014621 gs fnukad 07@02@2023 
jksth ps 18%59 ok uksan ua- 20 oj jokuk 
 

 

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

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu mes'k Hkkslys lkgsc iks-LVs-gnxko eks-ua-
9552591244 
rikfld vf/kdkjh %& ek-lgk¸;d iksyhl vèkh{kd mifoHkkx l- iks vèkh{kd 
Jherh ‘kQdr vkeuk  eWMe   Hkksdj eks- ua - 7840048038 
 

nk[ky dj.kkj %& iksmifu lat; xk;dokM lk-iks-LVs-gnxko eks ua-
7758584052 
 

fu;a=.k d{k vf/kdkjh %& iksmifu  Vh-ts- iBk.k  ua- 7775924678 
   

lax.kd vkWijsVj%& eiksdkW@743 ‘ksGds  eks- ua- 9960016846 
 

  

?kVukLFkG%& fn-06@02@2023jksth 19-00 ok-P;k lqekjkl  fQ;kZnhP;k g‚Vsyoj 
mej[ksM Vh i‚bZaV  gnxko  rk- gknxko ft- ukansM 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पोल स टेशन कंुटूर  गरुण ंन ं23/2023 कलम 498 323 504,,506 34 भादवी  माणे   द.07/02/2023 

पो. टेच े

yनाव 

गरुण ंव कलम गु हा  घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 
खुलासा  

कंुटूर  गरुण ं23/2023 

कलम 498 अ  

323,504 ,506 34 

भादवी  कायदा 
माणे दाखल  

          
 
 

गु हयाच ेकारण :-  

 
 
 

 गेला माल 

 
 

 गु हा घडला  ता. वेळव 

ठकाण =- द 28/5/2017 

त े द 15/11/2020 च े पवू  

काश नगर तरोडा ब ुनांदेड  

दशा    — उ रे 50  कमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

7/2/2023 च े   16:33 वा 
टे.डा न द  15 वर  

 
उ शराच ेकारण — आज 

रोजी पो टे ला येऊन 

जबाब  द यान े 

 
 
 
  

 फयाद च ेनाव प ा -_-  

 आरोपीच ेनाव प ा — 

1 

आरोपी अटक :   

नाह  —  

 सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपी यांनी सगंणमत क न फयाद  बाई स 

माहेर व न पये घेऊन ये हणून उपाशी ठेवनू त ू

आ हाला पसदं नाह स असा मान सक व शार रक छळ 

क न थापड बु यांनी मारहाण क न शवीगाळ 

क न जीव ेमार याची धमक  दल  वगैरे जबाब व न  

मा सपोनी साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न 

पढु ल तपास कामी पो हे का 1181 कुमरे साहेब 

यां याकड ेदे यात आल ेआहे  

दाखल करणार —_Asi पोल े पो टे कंुटुर मो न ं

9763097222 
 
तपा सक अमलंदार-  पो हे का 1181 कुमरे साहेब पो टे 

कंुटुर मो न ं 8208788324 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

.            .  

 

 



 

    पो लस टेशन हमायतनगर  गुरंन २७/२०२३,कलम,३२४,३२३,५०४,५०६,३४,भादवी दनांक,७/२/२०२३ 

पो. टे. चनेाव गुरंन,व,कलम गु हाघडला.ता.वेळ.व. ठकाण फयाद चनेाववप ावमो. नं. 

आरोपीचनेाववप ा, 
आरोपीअटकहोय / नाह  

ह ककत 

हमायतनगर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२७/२०२३,कलम,३
२४,३२३,५०४,५०६
,३४,भादवी 

 

 

दनांक४/२/२०२३रोजी,१७:३०वा
जताच,े सुमारास फयाद च े
घरासमोर मौजे शरांजनी 
तालुका हमायतनगर 
उ रेस,०६, कमी, 

दाखल,ता.,वेळ,व, टे.डा.,, 
दनांक,७/२/२०२३रोजी,१९:२१वा
जता.न दनंबर,२४वर 

उ शराच,ेकारण,आज, 
रोजी,पो टेलायेऊन, फयाद 
द याने 

 

 

 

आरोपीचे, नाववप ा,,(१),  

आरोपीअटक,,, नाह , 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी 
मांक हन,े शवगाय केल  व आरोपी मांक,,, यांनी, फयाद ला 

लोखंडी रोडने उज या हातावर मारले फयाद  ह  बाजूला सरकल  
असता त या डो यात लागले यामुळे र त नघाले व आरोपी 
मांक 1त4े, यांनी संगणमत क न फयाद  व तची मुलगी मीना 

यांना लाथाबुकाने मारहाण केल  वगैरे जबाब व न, माननीय सपने 
चौधर  साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास 
कामे बीट ड यू एस आय कांगणे मॅडम यां याकड े दला मोबाईल 
नंबर 9921623333 

तपा सक, अंमलदार,, ड यू एस आय कांगणे मॅडम पो ट 
हमायतनगर मोबाईल नंबर ९९२१६२३३३३ 

दाखलकरणार,,,पोहे का,शेख,लायक,बन२२८१ पोल स ठाणे अंमलदार 
पो टे हमायतनगर मोबाईल नंबर,७८८८२१८७५१ 

पो टे, भार  अ धकार , ी, बडी भुसनूर पो नपो टे 

हमायतनगर, मोबाईल नंबर,९८३४४७७७९९ 

आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  



पोल स टेशन कंुटूर  गरुण ंन ं24/2023 कलम 279,304, अ भादवी  माणे  द.7/2/2023 

पो. टेच े

नाव 

गरुण ंव कलम गु हा  घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 
खुलासा  

कंुटूर  गरुण ं24/2023 

कलम 279,304 अ 

भादवी  कायदा 
माणे दाखल  

          
 
 

गु हयाच ेकारण :-  

 
 
 

 गेला माल 

 
 

 गु हा घडला  ता. वेळव 

ठकाण =- द 18/1/2013 

च े 19:00 वाज याची 
समुारास वजीरगाव त े

कहाळा रोडवर कहाळेकर 

यांचे म याजवळ  
 

दशा    — उ रे 24  कमी  
 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

7/2/2023 च े   16:54 वा 
टे.डा न द  18वर  

 
उ शराच ेकारण — आज 

रोजी पो टे ला येऊन 

जबाब  द यान े 

  

 फयाद च े नाव प ा -_- मारोती उफ 

च धर गोपीनाथ हंबड वय 23 वष 

यवसाय शतेी राहणार वाका तालकुा लोहा 
मो. न ं83 90 47 67 96  

 
 
 आरोपीच ेनाव प ा — 

  
 
 
 
 
आरोपी अटक :  नाह  —  

 सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळी व ठकाणी यातील यांने 
याची ता यातील मोसा मांक ह  हायगई व न काळजी पणे 

चालवनू रोडवर उभा असललेा नादु त टाटा कंपनीचा टे पो 
मांक यास सरु तते या ि टकोनातून रोडवर दगड ेलावल  

असताना याला पाठ मागून जोराची धडक देऊन गभंीर जखमी 
होऊन जागीच मरण पावला असनू वतःच े मरणास वतःच 

कारणीभतू झाला वगैरे जबाब व न ंगु हा दाखल क न पढु ल 

तपास सपो न परु  साहेब व:ता कर त आहेत 

 
दाखल करणार —_Asi पोल े पो टे कंुटुर मो न ं9763097222 

 
तपास - सपोनी परु  साहेब पो टे कंुटुर मो न ं

8668543100 
 
 

आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  

 



पो. टे. कंुडलवाडी  गरून 17/ 2023कलम 379 भा. द. वी. द.07/02/2023 

पो. टे च े

नाव 

ग.ुर.न.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  फयाद  च ेनाव  ह ककत 

कंुडलवाडी  
गरून 17/2023 

कलम 379 भा. 
द.वी. 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ूघ.ता.वेळ व ठ कान :- 

द.05/02/2023  रोजी 20.00 त े

21.30 वा च ेसमुारास नरा 
ग ल  कंुडलवाडी  
 
 
ग.ूदा.ता.वेळ : 

द.07/02/2023रोजी 
12.30वा. टे.डा.  14वर 

 
 
 

गेला माल:-  अंदाज े कंमत 

20000/- वन लस नॉड2 

कंपनीचा मोबाईल 

 

मळाला माल:- नरंक 

फयाद च े नाव  :- कृ णा 
गगंादास शरे याल वय 24 

वष यवसाय. यापार   

राहणार. बु ड ग ल  

कंुडलवाडी तालकुा बलोल  

िज हा नांदेड 

मो.7780428469  

 
 
 
आरोपी च ेनाव :- अ ात 

 
 
 
 
 
 
 
 

खूलासा :- सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळी ठकाणी यातील फयाद  हा 
याचे म  सोबत कंुडलवाडी येथे शवजयतंी न म  कब डी खेळाच े सराव 

करणे कामासाठ  नरा गल  कंुडलवाडी येथे सावज नक ठकाणी गेला असता 
याचे अगंावर ल कपड ेकाढून ठेवनू याने यांचे खशातील ठेवलेले वन लस 

नॉड 2 कंपनीचा मोबाईल याचा IMEI (1) 865185056316154  

(2)865185056316147 असा असलेला स वर े कलरचा कंमत अदंाज े

20000/-   कोणीतर  अ ात चोर यान ेचो न नेला आहे यांचा आज रोजी 
पयत शोध घेतला व इतर लोकांकड ेशोध घेतला परंत ु मळून आला नाह  वगैरे 

जबाब व न आज रोजी पो टला येऊन फयाद  जबाब दले व न मा. 
स.पो.नी.साहेब यांचे आदेशाव न दाखल क न सदर गु याचा तपास psi 

सयूवशंी साहेब हे कर त आहेत. 

दाखल करनार :  PSO. HC.2388 साहेब पो. टे. कंुडलवाडी मो.9049477411 

 
 

तपासीक अंमलदार:- PSI सूयवंशी  साहेब  पो. टे. कंुडलवाडी मो.9975802890 

 

भार  व चाज अ धकार  :- मा.Api कासले  साहेब मो.9823017330 

 

आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  



पो. टे. च ेनाव धमाबाद ग ुर न 27/2023 कलम 283 भा द व द 07.02.2023 

पो. टे. च े

नाव 

ग ुर न व 

कलम 

गु हा घडला ता वेळ व ठकाण     फयाद                          हक कत 

पो. टे. 

धमाबाद 

27/2023 

कलम 

283 भा द 

व  माणे 

द 07.02.2023 रोजी 16.30 वाजता 
आं ा बस थानक कड ेजाणारे रोडवर 

त पती भांडी दकुाना समोर 

सावज नक रोडवर धमाबाद 

 
 
 गु हा दाखल ता वेळ व ठकाण  द 

07.02.2023 च े17.56 न द न ं18 

  
 
 

पुडंल क माधवराव क े य नोकर  

937 ने पो टे धमाबाद       

 
आरोपी - 1 

      मळाला माल - 

 
 

वर नमदू ता वेळी व ठकाणी यातील नमदू आरोपीन े आप या 
ता यातील आटो मांक हा सावज नक रोडवर उभी क न येणा या 
जाणा या वाहनास व लोकां या जी वतास इजा व धोका नमाण होईल 

अशा अव थते वाहन थांबवले या मळून आला  वगेैरे फ व न पो 
न साहेबाच ेआदेशाने वर माणे गु हा दाखल क न तपास 1928 

वामी याचे कड े दले आहे  

 
तपासक अमलदार - hc 2016 नागरगोज ेपो टे धमाबाद  

आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  

 



पोल स टेशनच ेनाव हदगाव पना का 57/2023 कलम 323,427.504.506 भादवी  माण े दनांक:07/02/2023

  पोल स टेशनच े

नाव 

 
 
 

 गु हा रिज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना अ. ./ ो ह /घडला व 

दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 

होय नाह  

हक कत 

पोल स टेशनच ेनाव 

हदगाव  

 पना का 57/2023 

कलम 

323,427.504.506 

भादवी  माण े 

 गु हा घडला दनांक 

 

- द.06/02/2023रोजी 17.00 वा. या 
सुमारास   

 तामसा ट  पॉ ट डॉ आंबेडकर चौक 

हदगाव  ता. हादगाव िज. नांदेड  

 
 
दशा : पि चमेस  

 1 km  
 

 पना का  दाखल करणार HC227 

भस े साहेब पोस.् टे हदगाव  मो.नं. 
9511229954. 

दनांक:- 

07/02/2023 वेळ 19:55 टे डा.नोद 

नं.  21वर      

 फयाद च ेनाव : न जमीर खान फरोज 

खान पठाण  वय 25वष यवसा 
मो. न.7821831316. 

 
 
 

आरोपीच ेनाव. 

   
 
 
 

 पना का  त 

 दल .  

 
 
 

खुलासा.-  वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील फयाद  आपला आपला ऑटो बाजूला घेत 

असताना यातील आरोपीन े फयाद स ऑटो माझ ेअंगावर घालतोस का हणून शवीगाळ क न 

थापडा बु याने मारहाण क न व लाकडान ेमारहाण क न मु कामार देऊन ऑटोची काच 

दगडाने फोडून ऑटोचे एक हजार पयाच ेनुकसान क न िजवंत मार याची धमक  दल  वगैरे 

जबाब द याने माननीय स पो नी भोसले साहेबयांचआेदेशान ेगु हा दाखल क न तपासाक रता 
व  तबंधक कारवाई करता पोहे का /23 42 हंबड यां याकड ेदे यात आला.                                  
 

तपासी अ धकार  -HC/2342 हंबड पो ट हदगाव  मोन.9284422052 

 

दाखलकरणार:- HC/227 भस ेसा.पो. टे.हदगाव मो.नं 9511229954 

 

 पोल स टेशन भार  अ धकारय्ाच ेनाव. API उमेश भोसले साहेब पो. टे.हदगाव 

मो.नं.7350014621 

 माननीय पोल स अधी क साहेब यांच ेसूचना माण े

 भेट देणे कामी :-  माननीय API उमशे भोसले साहेब व HC2342 हंबड पो. टे. हदगाव   रवाना 
वेळ. 20:31  टेशन डायर  मांक 25 वर 

आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  



.            .     पो लस टेशन हमायतनगर गुरंन,28/2023,कलम,324,भाद व,  दनांक,७/२/२०२३ 

पो. टे. चनेाव गुरंन,व,कलम गु हाघडला.ता.वेळ.व. ठकाण फयाद चनेाववप ावमो. नं. 

आरोपीचनेाववप ा, आरोपीअटकहोय 

/ नाह  

ह ककत 

हमायतनगर 

 

 

 

गुरंन,28/2023,क
लम,324,भाद व, 

 

 

 

दनांक,,,7/2/2023रोजी,,19=30
वाजताच,े सुमारास परमे वर 
कमा नजवळ,,द णसे,1 कमी, 
तालुका हमायतनगर 

 

 

दाखल,ता.,वेळ,व, टे.डा.,, 
दनांक,७/२/२०२३रोजी,,20=45वा
जता, न द मांक 25वर 

 

 

 

फयाद ,, ल मण भोिजराम 
राहुलवाड,वय44 वष यवसाय 
शेती, राहणार शरंजनी तालुका 
हमायतनगर मोबाईल मांक 
9673807165 

 

आरोपीचे, नाववप ा,,,  

 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळी व ठकणी, यातील फयाद  हे 
सामान खरेद  क न परत गावी शरंजनेकड ेजा यासाठ  परमे वर कमानी 
जवळ आला असता यातील आरोपी नामे हा फयाद स भेटला व याने 
फयाद स दा  प यासाठ  पैसे मा गतले फयाद ने पैसे नस याच े
सां गतले असता आरोपी यांनी हातातील काचे या बयरच े बाट याने 
फयाद च े डो यात मा न जखमी वगैरे जबाबू व न माननीय सपने 
चौधर  साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास बीट पोहे 
का सगंणवाड, यां याकडे दला मोबाईल मांक 9049078521 

दाखलकरणार,,,पोहे का,शेख,लायक,बन२२८१ पोल स ठाणे अंमलदार पो टे 
हमायतनगर मोबाईल नंबर,७८८८२१८७५१ 

तपा सक, अंमलदार,,पोहे का सगंणवाड बन 2303, पो ट हमायतनगर 
मोबाईल नंबर 9049078521 

पो टे, भार  अ धकार , ी, बडी भुसनूर पो नपो टे हमायतनगर, 
मोबाईल नंबर,९८३४४७७७९९ 

आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  

                                                                          



पो. टे तामसा.ग.ुर.न.ं 07/2023 कलम 294,323,506  भा.द.वी  दनांक 07.02.2023 

पो. टे च े

नाव  

गरंुन व कलम  ग.ुघ.ता.वेळ व 

ठकाण 

फयाद  च ेनाव ह ककत 

तामसा गरंुन 07/2023 

कलम 

294,323,506 

भा.द.वी. 
 
 
 

द.:- 07.02.2023 

रोजी च े12.00 वा 
समुारास शते सव न ं

55 मौ.धोतरा 
ता.हदगाव 

 
 
 
 
ग.ुदा.ता.वेळ 

दनांक:--

07.02.2023 च े

20.14 वा.न द न ं20 

वर. 

 
 
 

फयाद :- नागोराव प.क डबाराव सयुवशंी वय 65 

वष यवसाय शतेी रा.धोतरा ता.हदगाव िज हा 
नांदेड मो न:ं--9822148919 

 
 
 
आरोपी च ेनाव व प ा:--  
 
 

आरोपी अटक -/ नाह  

 
 

आरोपीवर केलेल  तबधंक कायवाह -/नीरंक 

सादर वनतंी क ,वर नमदु तार ख वेळी व ठकाणी या तल फयाद  हा 
याचे शतेात याचा मलुगा अ वनाश दसुरा मलुगा अवधतू अस ेशते 

सव न ं 55मौ.धोतरा ता.हदगाव येथ े काम कर त असतांना माझा 
लहान भाऊ हा आमच ेशतेात आला व आ हाला अ ल ल शवीगाळ 

क न कोय याने खांड करतो अशी िजवे मार याची धमक  दल  वगैरे 

फयाद व न गु हा दाखल. 

 

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

9527177527 
 
तपासीक अ धकार  यांच ेनाव :-- ASI सयुवशंी पो टे.तामसा मो न:ं-

-9923451146 
 
पो. टे भार  अ धकार  यांचे नाव व मोबाईल नंबर:- 

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

 
केलेला तपास:-- मा.पो लस अधी क यां या सचुना:-- 

आरोपीच ेपवू इ तहास   नाह  

आरोपीवर केलेल े तबधंक कारवाई  नाह  

 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



पोल स टेशन मरखेल गुरन ंनंबर 23/2023 कलम 324,323,504,506,34 भादवी द 07/02/2023 

पो टेचेनाव गुरननवंकलम गु हाघडलाता. 
वेळ ठकाणवदाखलता . वेळ 

फयाद नावप ावमोन,ं आरोपीनाववप ा हक कत 

पो टेमरखेल गुरन 23/2023 
324,323,504,506,
34 भादवी. 

गुघतावेळव ठकाण 

07.02.2023 रोजीरा ी 19.00 

वाजता यासुमारास फयाद चेघ
रासमोरमौजेहाणेगाव 

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

 

दशा :- द णेस 10 कमी. 

गुरनंदाखलतावेळ:- दनांक 

07/02/2023रोजीवेळ 22.35 

न द  27 

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

 

 

फयाद - मोह मदशाहेदइ माईलबागवानवय 

18 वष यवसायशतेीरा. हनेगावता.देगलूरमो. 
न ं9028997574. 

 --------------------+FIR त दल का:- होय 

आरोपी  

अटकआरोपी- 

कलम-41(अ)(1) Crpc माणेनोट स 

 

खलुासा:सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळी व 
ठकाणी यातील आरोपीतंानी संगणमत क न 
फयाद चे घरासमोर येऊन आरडा ओरड क न 
फयाद स व या या आईस तु ह  आम या वर 
केलेल  केस कोटा तनू माघार या हणनू 
शवीगाळ केल  व आरोपी माकं एक याने 
फयाद स काठ ने मा न डोके फोडून जखमी केले 
व आरोपी मांक 2, 3 , व 4 यानंी फयाद  या 
आईस ला थाबु या ने मारहाण क न शवीगाळ 
केल  व चौघा ं नी फयाद स व या या आई स 
शवीगाळ क न जीवे मार याची धमक  दल  केल  
वगैरे फयाद  व न गु हा दाखल 

दाखलकरणार  ASI मठपतीमो.न ं9689152492. 

तपा सकअ धकार  HC 94 अ दलु बार  मोन ं
7776067774 

 

 

 



पोल स टेशन मरखेल गुरन ंनंबर 24/2023 कलम 324,323,504,506,34 भादवी द 07/02/2023 

पो टेचेनाव गुरननवंकलम गु हाघडलाता. 
वेळ ठकाणवदाखल
ता . वेळ 

फयाद नावप ावमोन,ं आरोपीनाववप ा हक कत 

पो टेमरखेल गुरन 24/2023 

324,323,504,506,
34 भादवी. 

गुघतावेळव ठकाण 

07.02.2023 
रोजीरा ी 19.00 

वाजता यासुमारास
फयाद चेघरासमोर
मौजेहाणेगाव 

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

 

दशा :- द णेस 10 

कमी. 

गुरनंदाखलतावेळ:- 

दनाकं 

07/02/2023रोजीवे
ळ 23.57 न द  30 

फयाद - मोह मदमोसीनबागवानवय 18 

वष यवसायमजुर रा. हनेगावता.देगलूरमो. 
न ं9960252516. 

 FIR त दल का:- होय 

आरोपी -(1)  

अटकआरोपी- 

कलम-41(अ)(1) Crpc माणेनोट स 

 

खलुासा:सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील फयाद  हा म ा या अँटोत बसला असता आरोपीनंी 
संगणमत क न सवानी मला शवीगाळ व आरोपी मांक 1 

यानंी हातातील बयर या बॉटल ने डो यात मा न डोके फोडले 
आरोपी मांक 2, 3, 4  यानंी लाथा बुकयानंी मारहाण क न 
मु का मार मारला व तु या व डलानंी आम या वर केलेल  
केस उचलून यायला सांग नाह  तर तुला व तुम या सव 
खतम क न टाकतो असे हणनू जीवे मार याची धमक  दल  
वगैरे फयाद  व न गु हा दाखल 

दाखल करणार  ASI मठपती मो.न ं9689152492 

तपा सक अ धकार  HC 94 अ दलु बार  मोन ं7776067774 

 
 
 
 
 



iksLVs foekurG i-uk-dk- @ vijk/k dzaekd  iukdk ua- 79@2023 dye 323] 504] 506] Hkk-na-fo- fn-07@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 

 

 

i-uk-dk -?kMyk rkjh[k 

osG o fBdk.k &  

fn-07@02@2023 jksth  

jk=h 19%30  ok ps 

lqekjkl cq) fogkjktoG  

ckykthuxj ukansM 

 
fn’kk o varj %&  
---    

 

i-uk-dk- nk[ky-rk-osG-%&  

fn-07@02@2023 osG 

23%53 LVs-Mk-ua-46 

 

i-uk-dk- @ 

vijk/k dzaekd  

iukdk ua- 

79@2023 

dye 323] 

504] 506] Hkk-

na-fo- 

 

 
fQ;kZnhps uko o IkRrk 
%&  
n'kjFk ukjk;.k flèkqljs  

28 o"kZ O;, fdjk.kk 

nqdk.k  jk- ckykthuxj 

ukansM eks-7038364358 

(tkr fgaUnw 

-,Qvk;vkj izr fnyh 

dk; gks; 

vkjksihps ukao o iRRkk %& 
 

vkjksih vVd rk osG %& 

ukgh 

 
[kqyklk -lknj fouarh dh,oj ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihus 
fQ;kZnhl rq bFks dk Fkkacykl rq bFks Fkkcar tkoq udks Eg.kqu f'kohxkG dsyh 
o FkkiMcqD;kus ekjgk.k d#u rqyk rj vkrk [kre djrks vls Eg.kqu ftos 
ekj.;kph èkedh fnyh oxSjs etdqjkps  tckco#u Do~ pkSi~ tkèko  lk.;kaps 
vkns'kkus iukdk nk[ky d#u iq<hy dk;Zokgh dkeh ASi~ yks[kaMs ;kapsdMs 
fnyk  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 1½ iksmifu tk/ko iks-LVs- foekurG  
2½ liksmifu yks[kaMs iks-LVs- foekurG eks-ua- 952710006 
  gs fnukad 08@02@2023 jksth ps 00%41   ok uksan ua- 03 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksyhl fujh{kd Jh-dkdMs iks-LVs- foekurG eks-
ua- 9923131121 
rikfld vf/kdkjh %& liksmifu yks[kaMs iks-LVs- foekurG eks-ua- 
952710006 
nk[ky dj.kkj %& iksuk@ 2609 vkdeokM eks-ua- 8805647079 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh %& iksmifu Vh-ts-iBk.k iksyhl fu;a=.k d{k ] ukansM 
eks]ua] 7775924678 
 lax.kd vkWijsVj%& eiksuk @2584 fgaxksys  eks- ua- 8484883458  
?kVukLFkG%& fn-07@02@2023 jksth  jk=h 19%30  ok ps lqekjkl cq) 

fogkjktoG  ckykthuxj ukansM 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 


