
 

iksLVs ps uko HkkX;uxj xqju 77@2023  dye 498 ¼v½ ]307 ]324] 323]504 ]506 34]Hkknoh fn-25@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  
 
HkkX;uxj  
 

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &  
fn-23@002@2023  jksth jk=h 
21%00 ok ps lqekjl fQ;kZnhps 
jkgrs ?kjh [kaMksck pkSd f’kojksM 
rjksMk ukdk  
¼ jk/kkd”̀.kk fuokl ½ ukansM  
 
 
fn’kk o varj %&  
mRrjsl 02 fdeh  
 
 
 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%& 
fn-25@02@2023  
osG 01-05 oktrk 
LVs-Mk-ua- 05 oj  
 

xqju@ vijk/k dzaekd 
xqju 
77@2023  

dye 498 ¼v½ ]307 

]324] 323]504 ]506 

34]Hkknoh  

      ]  

 
?kVukLFkG %&& ?kjh 
[kaMksck pkSd f’kojksM 
rjksMk ukdk 
 ¼ jk/kkd̀”.kk fuokl ½ 
ukansM 
 
 
  

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
vkjksihps ukao o iRRkk %& 

 

 

vkjksih vVd %& fujad 
 
- 

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

vkjksihlWusVjh nqdku Vkd.;klkBh rq÷;k ekgsjgqu ngk yk[k :Ik;s ;s vls Eg.kqu 

fQ;kZnhpk ‘kkjhjhd o ekfulhd NGd:u fryk ykFkkcqD;kauh ekjgk.k d:u f’kohxkG 

dfjr vlrkuk fQ;kZnhpk NksVk o eksBk HkkÅ o eksB;k Hkkokps  lkljs fQ;kZnhl 

HksV.;klkBh vkys vklrk fQ;kZnhps lkljps yksdkauh rq÷;k ekgsjps yksd dk cksykfoys 

vls Eg.kqu vkjksih dz 05 ;kus ?kjkckgsj  tkoqu isVzksy vk.kqu isVzksyph ckWVy vkjksih dz 

01 ;kps gkrkr fnyh  vkjksih daz 2]3 ;kauh fQ;kZnhl /kjys o vkjskih dz 01 o 05 

;kauh ftos ekj.;kpk mns’kkus fQ;kZnhps vaxkoj isVzksy vksrys o rqyk vkx ykoqu [kre 

djrks rq>s HkkÅ dk; djrkr rs c?kqu ?ksrks vls Eg.kqu yxsp vkjskih dz 04 ;kus  Mch 

vk.k.;klkBh fdpu e/;s iGkyk rsOgk fQ;kZnhps nksUgh Hkkokauh fQ;kZnhl R;kaps rkcMhrqu 

lksMfoys rsOgk vkjksih dz 01 ;kaus fQ;kZnhpk HkkÅ dSykl ;kaps MksD;kr ikBhekxqu jkWaM 

ek:u t[keh dsys   oxSjs etdqjkps iksgsdkW@640  ‘ks[k iksLVs oler ‘kgj ;kauh le{k 

,e ,y lh tckc ?ksoqu iksLVs HkkX;uxj ;sFks gtj dsY;kus  iksyhl fufj{kd lkgsckaP;k 

vkns’kkus xqUgk nk[ky d#u iq<hy rikl dkeh liksmifu  fHkls  ;kP;kdMs fnyk- 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& Jh panzlsu ns’keq[k  mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh 
mifoHkkx ukansM ‘kgj eks ua 9765390333] iks fu cksyeokM iksLVs HkkX;uxj eks ua 
8080885533] liksfu dkcaGs  iksLVs HkkX;uxj eks ua 9823031227] gs fnukad 
25@02@2023 ok  osG 01%11 uksan ua 06 oj  jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq    
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks fu cksyeokM iksLVs HkkX;uxj eks ua 8080885533] 
rikfld vf/kdkjh %& liksmifu fHkls  iksLVs HkkX;uxj eks ua 9822987573  
nk[ky dj.kkj %& liksfu dkcaGs  iksLVs HkkX;uxj eks ua 9823031227 
 

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

 

 

 

 



 

(DCR) भाग 1 ते 5 पो. टे. लोहा 40/2023 कलम  379, भादवी द.25 /02/2023 

पो. टे. चे 

नाव 

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

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

  लोहा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 /2023 कलम  

379 भाद व  

 गु हा घडला:- दनांक  

24/02/ 23 रोजी पहाटे   

04.40 वाज या या  
दर यान रोडवर ल लोहा ते 

नांदेड रोडवर ल जनाई धाबा 
लोहा ते लातरू फाटा नांदेड  

उ रेस 03 कलोमीटर 
 
 

गु हा दाखल:- द . 

25/02/2023  वेळ   12.06 

वाजता टेशन डायर  न द   

15वर 

 
 
 

FIR त दली:-   होय  

 

उशीराचे कारण- आज रोजी 
पो. टेशनला येऊन त ार  

जवाब द याने 

 फयाद  चे नाव व प ा _ अिभनेश अ प ू

कु टन वय 26 वष यवसाय-  क चालक 

राहणार . थोराप ली गडुलूर ज हा िनलिगर  

थोराप ली रा य तािमळनाडू मोबाईल 

नंबर8525974304 

 
  

 आरोपी च ेनाव व प ा:-  आरोपी अ ात 

 
 

आरोपी अटक:- नाह  

 

दाखल करणार:-  पोहेका/ HC 2238कदम मो 
नंबर.8421849016 

 
 

गेला माल- 12 टायर  क मांक KL48- H- 

3546मधील सुपार चे 19 पोते याच वजन 1 

टन 02  कंुटल 35 कलो कंमत अदंाजे 

3,40,000/- पयाचा माल. 

खलुासा;  
           वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद च े12 

टायर  क मांक KL48- H- 3546मधील सुपार चे 19 पोते 

याच वजन 1 टन 02  कंुटल 35 कलो कंमत अदंाज े

3,40,000/-,( तीन.लाख चाळ स हजार ) पयाचा माल कोणीतर  

अ ात चोर यानंी चो न नेला आहे. वगरेै जबाब व न 

मा.पो.नी तांबे साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल 

तपास पोहे का 24 83 साखरे यां याकडे दला आहे. 

 
           

तपासी अमंलदार: पोहे का 24 83 साखरे मोन 9830015453 

 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. . 

              मा.पोिन/  तांबे  साहेब . पो. टे. लोहा 

              मो. न 9850188100 

 

केलेला तपास:- 

 

मा.पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना:- 

आरोपी अ ात 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 



 

पोलीस टेशन कंुटूर    गुरन.ं 33/2023कलम  279,304अ ipc माण े दनाकं. 25.02.2023      

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 
 
 

 गु हा र ज 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 

पोलीस 

टेशनच े

नाव कंुटूर 

गुरन ं 33/2023 

कलम  

279,304अ ipc  

माण े

 

उिशराच े कारण 

फयाद  दःुखात 

अस यान े आज 

रोजी फयाद 

द यान े

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला 
दनाकं20.02.2023च े

08.00वाजता   
 

ठकाण  कु णूर त ेनांदेड 

रोडवर  दशा प मसे 15 

कलोमीटर कमी 
 
 
 गु हा दाखल दनांक:- 

द-25.02.2023 टे डा.नोद 

न ं14वर वेळ 14.48 

 

 चेक िल टची पुतता केली 
अगर कस े :-हो 

फयाद च े नाव राहुल क ड बा 
जाधव वय 28 वष यवसाय 

िश ण राहणार कु णरु 

तालुका नायगाव 

 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
 
 आरोपीच े नाव कार मांक 

चालक 

 
 
 
 
 
 

खलुासा :- वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद च े

वड ल हे कृ णूर त ेनांदेड रोडने मोटार सायकल मांक mh26bw46 

26 वर बसनू नांदेडकडे  जात असताना गणशे मा णकराव िशंदे यांच े

शेताजवळ पाठ मागून यणेा या कार या चालकाने आपल े

ता यातील कार ह  हईगई व िन काळजीपणाने चालनू फयाद च े

वड लास चालवीत असले या मोटरसायकलला जोराची धडक देऊन 

गंभीर जखमी केल ेव कार मांक एम एस 26 ट सी 77 चा चालक 

फयाद च ेवड लाच ेमरणास कारणीभतू झाला वगैरे फयाद व न 

गु हा दाखल क न    मा..सपोिन सा यांच ेआदेशान ेपुढ ल तपास 

कामी दला  
 

 तपासी अमलंदार :- स पो िन पुर  सा  पोलीस ठाण ेकंुटूर 

 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माण:े- 

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

 

 



 

पो. टे. कंधार     ग.ुर.न. 45/2023  कलम  324,323,504,506,34  भा द वी. . द.25/02/2023 
 

पो. टे. चे 
नाव 

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

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन. 45/2023 कलम 

324,323,504,506,34 

  भा द वी   

 गु हा घडला :-   द 

24/2/2023 चे सायंकाळ  

18.30  वा.च ेसुमारास  

सावजिनक रोडवर मौज े

फुलवळ येथे द णेस  8 

कमी  ता. कंधार 

 
 
 
 
 
 
 

गु हा दाखल:- द 

25/2/2023 वेळ 16.05 

वाजता टेशन डायर  न द 

13  वर 

 
 
 

 फयाद  च ेनाव    :-  वैभव िशवदास होनराव 

वय 31 वष यवसाय  नोकर  रा. फुलवळ   ता. 
कंधार ज. नांदेड   

मोबाईल नंबर - 9511600942 

 
 

FIR त दली का:- होय 

 

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

 
 

दाखल करणार:  pso. Hc /2046 कामजळगे 

सा.पो टे कंधार 

 
 
 
 
 
 
 

खलुासा;  
        सादर वनंती क, वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील  फयाद ने आरोपी मांक 1 यास तु ह  माझ े

मामा नामे रघुनाथ मंगनाळे यास का ास देता असे 

वचारले असता यातील आरोपीतांनी संगणमत क न 

यातील फयाद स थापडा व लाथा बु याने मारहाण क न 

आरोपी मांक 3 याने याचे हातातील काठ ने पायावर, 

हातावर, डो यात मा न डोके फोडून जखमी केले व 

िशवीगाळ क न जवे मार या या धम या द या वगरेै 

जबाब आज रोजी उपचार घेऊन येऊन पो टेला दले व न  

मा.पो. िन.साहेब यांच ेआदेशाने वर माणे गु हा दाखल 

क न तपास Npc/548 काळे यांच ेकडे दला. 
 
 
       

तपासी अमंलदार:- Npc/548  काळे पोलीस  टेशन 

कंधार. मो. न.ं9049565677 

 
               

       पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो 
िन पडवळ साहेब        

मो न ं9420841070 

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

 



               

पोिलस टेशन हमायतनगर   गरंुन,44/2023कलम379 भाद व,सह,कलम 4.21गौणखिनजअिधिनयम 1957  दनांक 25/2/2023 

पो. टे. चेनाव गरंुन,व,कलम, गु हा घडला,ता.वेळ,व, ठकाण फयाद चेनाव व प ा व मो. न.ं 

आरोपीचेनाव व प ा, आरोपीअटकहोय / 

नाह  

ह ककत 

हमायतनगर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
पो टे, भार , 
अिधकार , ी, ब.
ड ,भुसनुर,पोिन.

पो टे, 
हमायतनगर 
मोबाईल नंबर 
9834774799 

गरंुन,44/2023 कलम 379 

भाद व,सह,कलम 
4.21गौणखिनजअिधिनयम 
1957 

दनांक16/2/2023रोजीचे 

म येरा ी 02=30वाजताचे 
सुमारास रे वे गेट जवळ हमायतनगर 
प मेस 2 कमी. तालुका हमायतनगर 
हमायतनगर ज हा नांदेड 

गु हा, दाखल,ता.वेळ,व, टे.डा.नंबर,, 
दनांक 25/2/2023रोजी16=05वा.न द 

नंबर,25वर 
 
िमळालामाल,,,,,ऐक ास काळ  रेती 
कंमत अंदाजे 
4000हाजारचीव ॅ टर मांकmH,26,,B

E,,0557 कमती अदंाजे 4,00000, 
चार लाख पये असा एकूण 4,04000, 
चार लाख चार हजार पये 
 
उिशराचे,कारण,,आजरोजीपो टेला येऊन 
फयाद द याने 

 
 
 

फया दचे,नाव दलीप परसराम राठोड वय 
57 वष यवसाय नोकर  मंडळािधकार  
हमायतनगर तहसील कायालय 
हमायतनगर ज हा नादेंड मोबाईल 
नंबर ९८५०८७९६२३ 
 
 
 
 
 
आरो पचे, नाव,व,प ा,,, ॅ टर  

आरो प,अटक,, नाह  

दाखल करणार,,ऐ.एस.आय.साखरे, पोलीस 
ठाणे अमंलदार 
पो टे, हमायतनगरमोबाईल नंबर 

८३७८९८१६४५ 

 

सादर वनंतीक ,वरनमूद, तार ख वेळ  
व ठकाणी,यातील आरोपीने आप या 
ता यातील ॅ टर चे सा ाने 
वनापरवानाअवै य,, र याशासनाकडून 
िललाव न झा याने नद पा ातनू रेती 
उपसा क न ितची चोट  व , 
कर याचे उ ेशाने हमायतनगर येथील 
येथील रे वे गेट जवळ वाहतकू करत 
असताना िमळून आला आहे वगैरे 
मजकुराचे जबाबाव नया.पोिन, साहेब 
यां या आदेशाने पुढ ल तपास कामी 
बट,पोहे का िसंगनवाडयांचेकडे दला 
मोबाईल नंबर९०४९०७८५२१ 
 
 
 
 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 



 

पोलीस टेशन माहुर आ  .न ं07/2023 कलम 174, CRPC माण.े द.25/02/2023 

पो. टे. च ेनाव गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसगं घडला व कलम 

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग घडला 
व दाखल 

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

. 

ह ककत 

माहुर पोलीस टेशन माहुर आ  

.नं 07/2023 कलम 174, 

CRPC माण.े 

. 
 
 

िमळाला माल:-  

 

आ.   घडला ता. व वेळ ठकाण:-  

  24/02/2023 त े दनांक 25-02-2023 

रोझी च ेम यरा ी च ेदर यान वेळ 

न क  नाह  आ दवासी मलुांच े

वसित ह माहूर ता.माहूर ज. नांदेड 

प म 1 फलाग माहूर 

 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द.25/02/2023 च ेवेळ :- 

08:24 वा . 
टे.डा.क.05 वर  

 

मरणाचे  कारण - गळफास घवूेन 

मयत 

 
 
 
 
 

फयाद  च ेनाव :-  

गो वदं जानकराव भोसल ेवय 35 वष 

यवसाय नोकर  ( हपाल) आ दवासी 
मलुांच ेव तीगहृ माहूर मो.न.ं 

8208175610  
 
 

मयताच े नाव :- बालाजी म णा यसेमोड 

वय- ४७ वष यवसाय नोकर  (किन  

िल पक) आ दवासी मलुांच ेव तीगहृ 

माहूर ता.माहूर ज. नांदेड मळुगाव 

सलगरा (बु.) खरबखंडगाव ता. मखेुड 

ज.नांदेड 

  

मयत खबर  दल ेका होय/नाह  :- होय. 

 
दाखल करणार:-  
PSO HC 79 ए के राठोड  पो टे माहूर 

मो न ं8999149220 

 

   सादर वनतंी क  वर नमुद ता. वेळ  

व ठकाणी यातील मयत हा 
आ दवाशी मलुांच ेवसित हातील 

सगंणक क ामध ेफॅनच ेबाजचु े

िसिलगं हुकला दो रन ेगळफास घऊेन 

मरण पावला आहे वगेरे अजाव न 

मा स.पो.िन ी सजंय पवार साहेब 

यांच ेआदेशान ेआ. .. दाखल क न 

पु ढल तपास HC764 ब.एन. जाधव 

पो. टे. माहुर मोन ं7887687478 

यांच ेकडे दला 
 

तपािसक अंमलदार :- HC 764 

जाधव साहेब माहूर मो नं 
7887687478 
 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर : सपोिन संजय 

पवार साहेब पो. टे. माहूर मो. न.ं 

9823290456 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 



 

पोलीस टेशन हादगाव भाग 1 त5े गुरन 34/2023 कलम498,,323,,504,506 भा द व माण े 

पो. टेच ेनाव गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  

न ं, आरोपीच ेनाव व प ा , 
आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव  भाग 1 त5े गुरन ं 

34/2023कलम 

498 अ  323 

504,506,  भा द 

व माण े 

 
  

 द.25/12/2022च े20:00 

वाजेपासून आज रोजी पाव े

तो फयाद च ेघर  मौज े

गोरलगेाव  ता हदगाव   

पूवस 12 कमी  
 
 
 

दशा :- पूवस 12 कमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

25/02/.2023 च े18:58वा 
टे.डा न द  25  वर  

 
 
   
 

दाखल करणार:-HC/799 

िभसे  पो टे हदगाव  

मो.न. 9511229954 

 फयाद च ेनाव: -  

 
 
 
 FIR त दली का:- होय  

 
 
आरोपीच ेनाव व प ा :-  
 
   
 
आरोपी अटक :- नाह  

खलुासा, 
             सादर वनतंी क  , नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन ेआपली प ी फयाद  बाईच ेचा र यावर सशंय घऊेन फयाद  

बाईस िशवीगाळ क न लाथा बु यानंी मारहाण क न मुका मार 

देऊन उपाशी पोट  ठेवून मानिसक व शार रक ास देऊन जवंत 

मार याची धमक  दली  वगैरे जबाबा व न आज रोजी पो टेला 
फयाद  बाईन े त ार  जबाब द यान े  गु हा दाखल क न पुढ ल 

तपास कामी मा.पो.नी साहेबां या आदेशान े   HC/2817 मुडं क साहेब 

यां याकडे दला  
  
 
 
तपािसक अमंलदार :-HC/2817 मुं डक   पो टे हदगाव मो नंबर 

7774032817. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 



 

                                     पोलीस टेशन रामतीथ गुरन.ं29/2023 कलम 65 (E) म. दा. का. द 25/02/2023 

पो. टेच े

नाव 

गुरण ंव 

कलम 

गु हा  घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ  

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 
खलुासा  

रामतीथ गुरन 

29/2023 

 कलम 65 

(E) म. दा. 
का. 
 
 
 
 
 

द. 25.02.2023 च े13.00  

वा. स ु.बस थानक च े 

बाजूस  

 मौज.े लोहगाव ता. बलोली  
 पुवस 11 कमी   कमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

25/02/2023 च े  19.24    वा 
टे.डा न द . 29  वर  

 
दाखल करणार :-

पोहेका.2154 मुगंडे    पो टे 

रामतीथ मो. न+ं91 75880 

86761..  

फयाद  नाव:- सजंय माधवराव िशंदे वय 

38 वष यवसाय नोकर  पो. कॉ.180   

पो. टे.रामतीथ मो. न.ं9881230287   

 
आरोपीच े:-  

 िमळाला माल :- देशी दा  िभगंर  सं याच े

180 एम एल मते या 12  बॉटल कमती 
अंदाज े960  ./- ो गु ाचा माल  

खलुासा_सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीन े पशवीत देशी दा  िभगंर  सं ाच े180 एम 

एल मते या 12 बॉटल कमती अंदाज े960 ./- ो 
गु ाचा माल वनापरवाना बेकायदेशीर र या ितची चोरट  

व  कर या या उ ेशान ेता यात बाळगून िमळून आला 
हणनू गु हा दाखल क न   मा.सपोिन ी दघ ेसाहेब यांच े

आदेशा वय ेतपास HC.2476  पठाण यां याकडे दला आहे 

 

भार  अिधकार  - एस ह  दघ ेसहा यक पोलीस िनर क 

पो टे रामतीथ मो.9834255985 

तपािसक अमलंदार-पो.हेका.2476 पठाण  पो टे रामतीथ 

मो.न.9823027725  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 

 

 

 



 
 

iksLVs ps uko /kekZckn 37@2023 dye 363  Hkknoh fn-25@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  
/kekZckn 
 

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &  
fnukad 21@02@2023 jksth 
ps 11%00 oktrk rs 14%00 
oktrk ps njE;ku ‘kadjxat 
rk- /kekZckn 
 
 
 
 
  

xqUgk- nk[ky-rk-osG-%& 
fn-25@02@2023  
osG 16-17 oktrk 
LVs-Mk-ua- 19 oj  
 

xqju@ vijk/k dzaekd 
 
37@2023 dye 363  
Hkknoh 
 
 
?kVukLFkG %&&  
‘kadjxat rk- /kekZckn 
 
 
 
mf’kjkps dkj.k %&   
vkt jksth  iksLVs yk 
;soqu rdzkj fnY;kus 
xqUgk nk[ky 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %& 

vKkr 

 

vkjksih vVd %& ukgh 
 
 
vigj.k >kysY;k eqyhps ukao 
%&   
 
- 

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

fQ;kZnh  fgus  fQ;kZn fnyh  fd] R;kaph eqyxh fg fttkekrk dU;k ‘kkGk  

‘kadj xat ;sFks ‘kkGsyk tkrks Eg.kqu xsyh o rh vn;kikosrks ijr vkyh ukgh 

rjh dks.khrjh vKkr O;Drhus vkeP;k dk;ns’khj j[kokyhrqu Qql ykoqu 

vKkr dkj.kklkBh  iGoqu usys vkgs- oxSjs etdqjkps  tckc  o:u  iksfu 

lk- ;kaps vkns’kkus  xqUgk nk[ky 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  iksfu  Jh- f’kans  iksLVs  /kekZckn eks- 
ua- 8975769508 ] eiksmifu l¸;n  iksLVs /kekZckn  eks- ua -7758081445  
 gs fnukad 25@02@2023 jksth ps  16%42 ok uksan ua- 20 oj jokuk 
 

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

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu  Jh- f’kans  iksLVs  /kekZckn eks- ua- 
8975769508 
 

rikfld vf/kdkjh %& eiksmifu l¸;n  iksLVs /kekZckn  eks- ua -
7758081445 
 

nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW@2428 usrkth  cksxjs  iksLVs /kekZckn 
 
 

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

 

 

 
 
 



iksLVs ps uko oftjkckn xqju  61@2023  dye 392] 34 Hkknoh fn-25@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  
 
oftjkckn 
 

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &  
fnukad 24@02@2023 jksth 
ps 20%00 oktrk ps 
lqekjkl fgaxksyh xsV 
iqyk[kkyh ukansM 
  
fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl 02 fd-eh-  
 
 

xqUgk- nk[ky-rk-osG-%& 
fn-25@02@2023  
osG 00-04 oktrk 
LVs-Mk-ua- 04 oj  
 

xqju@ vijk/k dzaekd 
xqju  61@2023  
dye 392] 34 
Hkknoh 
 
 
 
?kVukLFkG %&&  
 
fgaxksyh xsV iqyk[kkyh 
ukansM 
 
 
 
mf’kjkps dkj.k %&  
vkt jksth  iksLVs yk 
;soqu rdzkj fnY;kus 
xqUgk nk[ky 
  

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
_f”kds’k fi-gjh  lqdzs  o; 
16 o”kZ  O;olk; f’k{k.k  
jk- rsyaxokMh rk- da/kkj 
ukansM eks- ua- 8767665268 
 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %& 

vuksG[kh 03  bZle 

 

 

vkjksih vVd %& ukgh 
 
xsyk eky %& lWelax 
daiuhpk eksckbZy  10]000@&  
:i;s  o f[k’kkrhy  jks[k 
500@& :i;s   vlk ,dq.k  
10500@& :i;kpk eky   
 
- 

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

fQ;kZnh  R;kps xkokdMs tk.;klkBh f’kjk<ks.k clph okV ikgr Fkkacyk  

vlrk vkjksihrkuh ftos ekj.;kph  /kedh  nsoqu  lWelax daiuhpk eksckbZy  

10]000@&  :i;s  o f[k’kkrhy  jks[k 500@& :i;s   vlk ,dq.k  

10500@& :i;kpk eky  ftos ekj.;kph /kedh  nsoqu cGtcjhus  ?ksoqu 

iGqu xsys oxSjs tckc o:u xqUgk nk[ky  

 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh  
Jh- panzlsu  ns’keq[k  lkgsc  mifoHkkx  ukansM  ‘kgj  eks- ua-  
9765390333]  iksfu  Jh- HkaMjokj  iksLVs  oftjkckn  eks- ua-  
9923696860]  iksmifu Hknzs  iksLVs  oftjkckn  eks- ua - 8411835457  gs 
fnukad 25@02@2023  jksth  ps 01%30 ok ukasn ua- 06 oj jokuk 
 

?kVukLFkGko:u ijr %&  fnukad 25@02@2023  jksth  ps 02%36 ok ukasn 
ua- 07 oj ijr 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu  Jh- HkaMjokj  iksLVs  oftjkckn  eks- ua-  
9923696860 
 

rikfld vf/kdkjh %& liksfu  eqR;siksM  iksLVs oftjkckn  eks- ua- 
9130085833 
 

nk[ky dj.kkj %& iksmifu Hknzs  iksLVs  oftjkckn  eks- ua - 8411835457 
 

 

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

 

 

 



 
 
iksLVs brokjk 64@2023 dye 307] 504]34 Hkknoh fn-25@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  
 brokjk  

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &  
fnukad 22@02@2023 jksth 
ps  jk=h vankts 10%30 
oktrk ps lqekjkl  ckQuk 
jksM toGhy ‘ksj ,-fny 
ckj e/;s  
 
 
fn’kk o varj %&   
mRrjsl 02 fd-eh- 
 
 
  

xqUgk- nk[ky-rk-osG-%& 
fn-25@02@2023  
osG 17-19 oktrk 
LVs-Mk-ua- 24 oj  
 

xqju@ vijk/k dzaekd 
 
64@2023 dye 
307] 504]34 Hkknoh  
 
 
 
?kVukLFkG %&&  
 
ckQuk jksM toGhy 
‘ksj ,-fny ckj e/;s  
 
 
 
mf’kjkps dkj.k %&   
vkt jksth ,e-,y-
lh- tckc izkIr >kys 
o:u 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
  ‘ks[k eqtfey  firk ‘ks[k 
vCnqy  [kqnql  o; 26 o”kZ 
O;olk;  etqjh jk- 
jgseruxj ukansM  eks- ua -
8799849939 
 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&   

 

vkjksih vVd %& ukgh 
 
 

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

fQ;kZnhl tqU;k  HkkaM.kkps dkj.kko:u vkjksihrkauh  lax.ker d:u 

fQ;kZnhl ftos ekj.;kps mns’kkus [katj MksD;kr o iksVkoj okj d:u xaHkhj 

t[keh dsys o brjkauh FkkiM cqD;kauh ekjgku dsyh o f’kohxkG d:u ftos 

ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs tckck o:u xqUgk nk[ky   
 
 

 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksfu  Jh- Hkxoku /kcMxs  iksLVs  
brokjk  eks- ua - 9552520363 ] iksmifu  x.ks’k xksVds  iksLVs  brokjk 
eks- ua-  9146665533 ] iksmifu  ekjdokM  iksLVs brokjk eks- ua-  
8329319593  gs fnukad 25@02@2023 jksth  ps 17%59 ok uksan ua- 26 oj 
jokuk 
 

 

?kVukLFkGko:u ijr %&  fnukad 25@02@2023 jksth  ps 19%07 ok uksan ua- 
29 oj ijr 
 

 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu  Jh- Hkxoku /kcMxs  iksLVs  brokjk  eks- ua 
- 9552520363 
 

rikfld vf/kdkjh %& iksmifu  ekjdokM  iksLVs brokjk eks- ua-  
8329319593 
 

nk[ky dj.kkj %& ] iksmifu  x.ks’k xksVds  iksLVs  brokjk eks- ua-  
9146665533 
 
 

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

 

 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन.95/2023क 136 भािवका   िद.25/02/2023 

पोलीस
ेशन

चेनाव 

गू.र.न.वक
लम 

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

देगलूर गूरन. 
95/2023 
क 136 
भािवका 

माणे 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद.24/2/2023 रोजी 10.00 ते िद 
25.2.2023 चे सकाळी 05.00वा चे 
दर ानMIDC खानापुर येथील द  
कृपा इंड टीजला िवद्युत पुरवठा 
करणा-या नरिसह अ ो 
इंड ीज ा बाजुला रोडलगत 
आसले ा िवद्युत टा फाँमर 
मधील  
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 25/02/2023  वा. 2036 नोदंनं. 
39 वर 
 
दाखलकरणारasi सरोदे.  पो. े . 
देगलुर 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा व मो-अिमत 
ह रकृ  ि वेदी वय 44 वष वसाय 
नोकरी सहा. अिभयंता ने. महारा  
रा  िवद्युत िवतरण कायालय देगलुर 

ामीण रा. बापुनगर देगलुर मो 
7875764793 
 
आरोपी–अ ात 
 
गेला माल - िवद्युत टा फाँमर मधील 
जुने वापरते 210 िलटर आँईल िक 
11550 .  
 
 
 
 

खुलासा:-- 
सादरिवंनतीकी, नमुदतावेिळ व िठकाणी िद.24/2/2023 
रोजी 10.00 ते िद 25.2.2023 चे सकाळी 05.00वा चे 
दर ानMIDC खानापुर येथील द  कृपा इंड टीजला 
िवद्युत पुरवठा करणा-या नरिसह अ ो इंड ीज ा 
बाजुला रोडलगत आसले ा िवद्युत टा फाँमर मधील 
जुने वापरते 210 िलटर आँईल िक 11550 .  
अ ात चोर ाने  ताचे फाय ासाठी चो न नेली 
आहे.वगैरै व न गु ा दाखल 
 
तपािसकअंमलदार- पोउपिन मंुडे  पो. ेदेगलूर 
 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ीमाचरेमोनं 9821159844 
 

आरोपी–अ ात 
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 

 



                      

 

                          ¯पोलीस ेशन देगलूर   गूरन. 96/2023कलम 65 ई  म.दा.का.         िद 25.2.2023  

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

गुरन 422/2022 क 65 
ई मदाका  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:- 
 
िद-25.2.2023 रोजी 19.45वा. 
सुमारास  आलुर येथील 
बस थानक समोर सावजिनक 
रोडचे बाजुला ता. देगलुर  
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 25/02/2023 रोजी  
21.32वा नोदं नं. 41 वर  
 
दाखल करणार 
-पोहेका 2350 जाधव   .ने. पो 

े देगलुर  
 

िफयादी चे नाव   
सुधाकर द ा मलदोडे वय 38वष , 
पो.का 1788 पो. े .देगलुर 
8888292576 
 
आरोपीचे नाव- 
िमळाला माल देशी दा  िभंगरी 
स ाचे 180 ML मतेचे एकुण 08 
बाँटल 70  दरा माणे 560  
माल. 
 
आरोपीचा पुव इितहास- गुरन 
422/2022 क 65 ई मदाका  

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा माल देशी दा  िभंगरी स ाचे 180 
ML मतेचे एकुण 08बाँटल 70  दरा माणे 560  माल चा 

ोगु याचा मुदेमाल सह चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात 
बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल   
  
तपािसकअंमलदार पो.ना./पोहेका पोना 580 तलवारे    ने. पो े 
देगलुर 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 

आरोपीचा पुव इितहास- गुरन 422/2022 क 65 ई मदाका 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 



 

                              पोलीस टेशन मु माबाद  गुरन.ं26/2023 कलम 65 ई म.दा .का  माण े दनाकं 25/.02/.-2023 

  पोलीस टेशनचे 

नाव 

 

 गु हा र ज टर नंबर 

व कलम 

 गु हा पना का/  फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नबंर 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय 

नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनचे नाव 

मु ामाबाद 

ग.ुर.न.26/2023 

कलम 65 ई म.दा.का 
 
 
 
 

 गु हा दाखल 

करणारे–.पोहेका 2068 

कागणे  मो नंबर. 

गु हा घ. ता.वेळ 

ठकाण- 

द.25/02/2023 रोजी 
16.30वाजता सुमारास 

बाराळ  बस थानक 

ता मखेुड 

 
 
 

गु हा  दा. ता.वेळ 

दनांक 25/02/2023 

चे 18.50वाजता न द 

22वर 

 
 
 
 

फयाद -ब वुान माधव लुगंारे वय 36 वष 

यवसाय नोकर  पोिश 3086 ने पो टे 

मु माबाद मोन.9766361853 

 
 
 

आरोपी-  
 
 

िमळाला माल –एक पांढरे ड यात गावठ  

हातभ ट ची दा  09िलटर यके िलटर 

100 पये असा एकूण 900/-  माल  

खलुासा -सादर वनंती क  नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपीने आपले ता यात 

वनापरवाना बेकादेशी र या गावठ  हातभ ट ची 
दा  09िलटर कमती 900 पयाचा माल चोरट  

व  कर या या उ ेशाने ता यात बाळगला हणून  

हणून  गु हा दाखल क न मा.सपोिन साहेब यां या 
आदेशाने तपास पोना 1402 म हं कर यां याकडे 

दला  
 

तपासी अिधकार :-  -पोना 1402 म हं कर पोलीस 

टेशन मु माबाद मो नं9765391402 

 
पो.. टे. भार  अिधकार .-स.पो.िन. ितडके पो टे 

मु माबाद.मो.न9ं823156052 

आदरणीय 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 

 

 



 

पोलीस टेशन हादगाव भाग 1 त5े गुरन 35/2023 कलम 294,,323,504,,34 भा द व :- द 25/02/.2023 

पो. टेच ेनाव गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  

न ं, आरोपीच ेनाव व प ा , 
आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव  भाग 1 ते5 गुरन ं 

35/2023कलम 

294,323,504,34 

भा द व माणे  

 
  

 द.25/02/2023 चे 
सायंकाळ 17:00 चे समुारास 

बोरगाव शेत िशवार ता.हदगाव  

उ रेस 12 कमी  
 
 
 

दशा :- उ रेस  12 कमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

25/02/.2023 चे 22:18वा टे.डा 
न द  29वर  

 
 
   

दाखल करणार :-ASI राठोड पो 
टे हदगाव  मो.न. 8888588436 

 फयाद च ेनाव: - पांडुरंग कैलास 

िगर     वय 40 वष या. शेती जात 

गोसावी   रा बोरगाव( ह तरा )ता. 
हदगाव जी.नांदेड 

 मोन.7218604149. 

 
 

 FIR त दली का:- होय  

 
 

आरोपीच ेनाव व प ा :-  
   

 आरोपी अटक :- नाह  

खुलासा, 
             सादर वनंती क  , नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

यातील फयाद  हा शेतात असताना नमदू आरोपीतानी संगणमत 

क न आरोपी मांक 1 यांनी ॅ टर शेतातनू घेऊन जा याचे 

कारणाव न वाद घालून फयाद स लोखंड  दाता याने डा या हाताचे 

पंजावर मारले फयाद ची प ी भांडण सोडव यासाठ  आली असता 
आरोपी मांक 1 व 2 यांनी ितला  थापड बु यांनी मारहाण क न 

ये छनाल रांड अशी असलील भाषेत िशवीगाळ केली  वगरेै जबाब 

व न गु हा दाखल क न मा. पो.नी साहेबां या आदेशाने  तपास 

कामी HC/900 सातपतुे साहेब यां याकडे दला  
 
 
 

तपािसक अमलंदार :-HC/900 सातपतेु पो टे हदगाव मो नबंर 

.9823216771. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 
 
 
 
 
 
 



पोलीस टेशन हादगाव भाग 1 त5े गुरन 36/2023 कलम 324,,323,504,,506,34 भा द व माण े द 25/02/.2023 

पो. टेच ेनाव गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  

न ं, आरोपीच ेनाव व प ा , 
आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव  भाग 1 त5े गुरन ं 

36/2023कलम 

324,323,504, 

506,34भा द व 

माण े 

 
  

 द.25/02/2023 च े

सायंकाळ 17:30 च े

समुारास बोरगाव शेत 

िशवार ता.हदगाव  उ रेस 

12 कमी  
 
 
 

दशा :- उ रेस  12 कमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

25/02/.2023 च े22:45 वा 
टे.डा न द  30 वर  

 
 
   

दाखल करणार :-ASI 

राठोड पो टे हदगाव  

मो.न. 8888588436 

 फयाद च ेनाव: - ीकांत 

वजय िगर     वय 27 वष 

या. शेती जात गोसावी   रा 
बोरगाव( ह तरा )ता. 
हदगाव जी.नांदेड 

 मोन. 8806288852 

 
 
 FIR त दली का:- होय  

 
 
आरोपीच ेनाव व प ा :-   
 आरोपी अटक :- नाह  

खलुासा, 
             सादर वनतंी क  , नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपीतानी सगंणमत क न 

फयाद स ॅ टर शेतातनू  जाऊ देत नाह  या 
कारणाव न वाद घालनू फयाद स   थापड बु यानंी 
मारहाण क न िशवीगाळ केली व उज या दंडावर चावा 
घतेला जीव ेमार याची धमक  दली  वगैरे जबाब व न 

गु हा दाखल क न मा. पो.नी साहेबां या आदेशान े 

तपास कामी PSI चोपडे साहेब यां याकडे दला  
  
 
तपािसक अमंलदार :-PSI चोपडे साहेब  पो टे हदगाव 

मो नंबर .7972432049. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 



Ikks LVs HkkX;uxj 78@2023  Dye 353] 332] 333] 504] 506] ]Hkknoh lg dye 135 Hkkjrh; fo|qr dk;nk  2003 fnukad 25@02@202 
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  
 
HkkX;uxj  
 

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &  
fn-25@02@2023  jksth jk=h 
00%30 ok ps lqekjl Lusguxj 
iksyhl dkWyuh ukansM  
 
] 
 
fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl 01   fdeh  
 
 
 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%& 
fn-25@02@2023  
osG 20-40  oktrk 
LVs-Mk-ua- 28  oj  
 

xqju@ vijk/k dzaekd 
xqju 
78@2023  

Dye 353] 332] 333] 

504] 506] ]Hkknoh lg 

dye 135 Hkkjrh; fo|qr 

dk;nk  2003  

      ]  

 
 
 
?kVukLFkG %&& Lusguxj 
iksyhl dkWyuh ukansM  
 
 
  

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&Jhdkar 
cGhjke lksuVDds o; 57 o”ksZ  
O;olk; ukSdjh lgk¸;d vfHk;ark  
jk-ea=huxj ukansM tkr ekax eks ua  
9975246354 
 
 
 
 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&  

 

vkjksih vVd %& ukgh  
 
- 

[kqyklk %& & lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihus rqEgh 

ek>h fo|qr ykbZV  dk dV dsyh ;k dkj.kko#u  fQ;kZnhl rqEgh eyk usgehp =kl dk 

nsrk vls  Eg.kqu ek>h  xPph /k#u ?kjkr vks<ys  o eh ljdkjh  dke djhr vlrkauk 

ljdkjh dkekr vMFkGk fuekZ.k dsyk o ek÷;k’kh >VkiV d#u f’kohxkG dsyh  o 

ek÷;k rksaMkoj cqDdhus  ek#u ek>s [kkyps leksjhy nksu nkr ikMys ]ek>s ukdkoj 

pkok ?ksoqu xaHkhj t[keh dsys ftos ekj.;kph /kedh fnyh o fo|qr pksjh dsyh oxSjs  

etdqjkps  tckck o#u xqUgk nk[ky 

 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& Jh panzlsu ns’keq[k  mifoHkkxh; iksyhl 
vf/kdkjh mifoHkkx ukansM ‘kgj eks ua 9765390333] iks fu cksyeokM iksLVs 
HkkX;uxj eks ua 8080885533] liksfu ikVhy   iksLVs HkkX;uxj eks ua 
8149873591 ] gs fnukad 25@02@2023 ok  osG 21%08 uksan ua 31  oj  jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %&   fnukad 25@02@2023 ok  osG 22%15 uksan ua 33  oj  
ijr  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks fu cksyeokM iksLVs HkkX;uxj eks ua 8080885533] 
rikfld vf/kdkjh %& liksfu ikVhy   iksLVs HkkX;uxj eks ua 8149873591  
 nk[ky dj.kkj %& eiksmifu uuojs iks LVs HkkX;uxj eks ua  8888691776 
 
 

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

 

 
 

 

 

 

 



 

                           पोलीस टेशन हादगाव भाग 1 त5े गुरन 37/2023 कलम 452,,323,504, ,भा द व माण े:- द 25/02/.2023 

पो. टेच े

नाव 

गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण 

व दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  न ं, 

आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी अटक 

होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव  भाग 1 ते5 गरुनं  37/2023 

कलम 452,323,504, भा द 

व माणे  

 
  

 द.25/02/2023 चे 

सायंकाळ 19:15च ेसुमारास 

फयाद च ेचुल याचे घरात मौजे 
मनूला ता.हदगाव  उ रेस 

25 कमी  
 

दशा :- उ रेस  25 कमी  
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

25/02/.2023 चे 23:35 वा टे.डा 
न द  32 वर  

 
 

दाखल करणार :-ASI राठोड पो 
टे हदगाव  मो.न. 8888588436 

 फयाद च ेनाव: - राजेश राम कसन 

जाधव    वय 29वष या. शेती जात 

मराठा  रा मनूला (ब ु )ता. हदगाव 

जी.नांदेड 

 मोन. 8080528722 

 
 

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीचे नाव व प ा :-  
 
   

 आरोपी अटक :- नाह  

खलुासा, 
             सादर वनंती क  , नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद  हा याचे चुल याचे घरात जोरजोराने 
आवाज येत अस यामुळे गेले असता यातील नमूद आरोपी 
तानी संगणमत क न जु या भांडणाचे कारणाव न वाद 

घालून फयाद स घरात घुसून काठ ने मारहाण क न 

फयाद या चुलतीस ध काबु क  क न िशवीगाळ केली 
व फयाद चे प ीस थापड बु यांनी मारहाण क न 

िशवीगाळ केली वगरेै जबाब व न गु हा दाखल क न मा. 
पो.नी साहेबां या आदेशाने  तपास कामी NPC/900 

सातपुतेसाहेब यां याकडे दला  
  
 

तपािसक अमंलदार :-NPC/900 सातपुते पो टे हदगाव मो 
नंबर 9823216771. 

 

 

 



 

 



 

 

. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस ठाणे  मु ामाबाद     गरुन 27/2023 कलम 65 (E) म दा का माणे दाखल दनांक25/02/2023 

 

पोलीस ठाणे 

मु ामाबाद     . .             

.         

गरुन व कलम ग.ुदा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांच ेनाव व 

प ा मो.न. 

हक कत 

गुरन 27/2023 

 
कलम 65 (E) म दा का 
माणे दाखल 

 
 
 
 
 
 
  
 

गु.घ.ता.वेळ ठकाण 

 
दनांक 25/02/2023 रोजी  18:00वा.  
सुमारास मु माबाद बस थानक चे 
पाठ मागे चमन म ये ता .मखेुड  

 
 
 
 
िमळाला माल :-  एका  ला टक  कॅन 

म ये  हातभ ट ची दा  09 िलटर. 

यके  िलटर 100/.- पय ेदरा माणे 
ो.गु हाचा माल असा एकूण 900/- 

पये चा माल  

 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनांक25/02/2023 

वेळ 22:28 वाजता 
न द नबंर 29 वर 

 
 

फयाद चे नाव :-िशवाजी 
ध ड बा आडेकर वय 53वष 

यवसाय नौकर  पोहेका◌ॅ 
1996 पो. टे.मु माबाद 

मोबाईल नंबर 

8668750448 
 
 
आरोपी :-  

 

 सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

.आरोपीन ेआ.आपल ेता यात वनापरवाना बेकायदेशीर या 
गावठ  हातभ ट ची दा  09 िलटर कमतंी 900/- पयाचा माल 

चोरट  व  कर या या उ ेशान ेता यात बाळगला हणनू गु हा 
दाखल क न मा 
सपोिन साहेबांचे आदेशाने तपास बीट पोहेका◌ॅ 2396 नरबाग  

यां याकडे दे यात आला  
 
 
दाखल करणार :-पोहेका◌ॅ 2068 कागणें  

पो. टे मु ामाबाद 

 
 

तपास अिधकार  :- 

पोहेका◌ ॅ2396नरबाग  

  पोलीस ठाण ेमु माबाद  

मो नं.9673848008 

 

पो. टे. भार  अिधकार  

सपोिन/ भालचं  पदमाकर ितडके मो.न.9823156052 

पोलीस ठाणे मु माबाद 

 
 

 

 



Ikks LVs eqdzkekckn iukdk -28@2023 dye 504] 506] 34  Hkknaoh  fn-25@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  
 
eqØkekckn 
 

Iukdk -?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k & fn-
21@02@2023 jksth 11%00 
okt.;kps lqekjkl 
fQ;kZnhps ?kjkleksj  ekSts 
bZVX;kG  ins  rk- eq[ksM   
 
 
fn’kk o varj %&  iqosZl 
12 fd eh ---   

 
 

iukdk nk[ky-rk-osG-%&  
fn-25@02@2023 osG  
21%13 oktrk LVs'ku 
Mk;jh uksan 27 oj  

xqju@ vijk/k dzaekd  
 iukdk -28@2023 dye 
504] 506] 34  Hkknaoh  
 
 
 
 
 
 
 
 
?kVukLFkG %&  
fQ;kZnhps ?kjkleksj  ekSts 
bZVX;kG  ins  rk- eq[ksM   

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
tSuksíhu ekSyklkc iBk.k 

o; 52 o"kZ O;olk; etqjh 

jk- bZVX;kG i-n-rk-eq[ksM 

tkr eqLyhe  eksckbZy uacj 

9373210490   

 

 

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

 
 
vkjksih vVd rk osG %&  
ukgh  
  
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rk osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihrkuh 
lax.ker d:u fQ;kZnhps tkxsr fioGk >saMk yko.;kpk ç;Ru djr gksrs 
fQ;kZnhps R;kl fojksèk djrkp vkjksihrkuh R;kl rq xicl ukgh rj rqyk  [kre 
d:u Vkdhu vls Eg.kwu f'kohxkG d:u ftos ekj.;kph èkedh fnyh rjh 
R;kpsoj dk;Zokgh djkoh  oxSjs Lo:ikps tckck o:u ek- liksfu  lkgsc ;kaps 
vkns'kk o#u iukdk nk[ky d#u iq<hy çrhcaèkd dk;Zokgh dkeh fcV iksuk 
811;kykokj  ;kaP;kdMs fnyk o fQ;kZnhl ijLij dksVkZr nkn ekx.;kph let 
fnyh 
 
 rikfld vfèkdkjh %& iksuk 811 ;kykokj  iks LVs eqdzkekckn eks ua  
7262845922 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
1 ½ liksfu frMds iks-LVs-eqØekckn eks-ua- 9823156052                               
2½ iksmifu ok?kekjs iks-LVs-eqØekckn eksckbZy uacj 7972389995 
3½ iksuk 811 ;kykokj  iks LVs eqdzkekckn eks ua  7262845922 

 fnukad 25@02@2023 osG 21%36  oktrk  LVs-Mk- uksan ua- 28  oj                                           
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV i<s pkyq  
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu frMds iks-LVs-eqØekckn eks-ua- 9823156052                          
nk[ky dj.kkj %& iksgsdk 2068 dkx.ks  iks LVs eqØekckn eks.uarj 8459537419 
 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh %&  liksfu  ft-ch- ljksns   eks- ua 9823418121 
 
 
lax.kd vkWijsVj%&   eiksdkW@ 1068 yks.ks eks ua  7666337011 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 
 



 
Ikks LVs mejh 64@2023 dye 504] 506] 427] 34   Hkknoh fnukad 25@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  
mejh   
 

iukdk-?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &  
fnukad 25@02@2023 jksth 
ps 09%30 oktrk ?kjkps  
leksj jksMoj  dkjyk rk-
mejh   
 
fn’kk o varj %&   
mRrjsl 13 fd-eh- 
 
 
 
 
  

iukdk  nk[ky-rk-osG-%& 
fn-25@02@2023  
osG 18-27  oktrk 
LVs-Mk-ua- 11  oj  
 

iukdk dzaekd 
 
64@2023 dye 
504] 506] 427] 
34   Hkknoh 
 
 
 
 
?kVukLFkG %&&  
?kjkps  leksj jksMoj  
dkjyk rk-mejh   
 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&  
 

vkjksih vVd %& ukgh 
 

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

vkjksih R;kauh lax.ker d:u fQ;kZnhP;k 'ksrkr 'ksG~;k lksMowu okn dsyk o 

?kjkleksjjksMoj ;sÅu f'kohxkG d:u fQ;kZnhps rhu i=h eksMwu uqdlku 

dsyh o ftos ekj.;kph èkedh fnyh oxSjs tckcko:u iukdk nk[ky- 

 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& liksfu djs iks LVs  mejh eks ua  
7798354377  
 gs fnukad 25@02@2023 jksth ps  18%49 ok uksan ua- 12 
 oj jokuk 
 

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

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu djs iks LVs  mejh eks ua  7798354377  

 
 

rikfld vf/kdkjh %& liksfu djs iks LVs  mejh eks ua  7798354377  
 
 

nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW@2084 [ksMdj iks LVs mejh eks ua  9890347023 
 
 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    



Ikks LVs f’kokthuxj xqju 60@2023  Dye 363 Hkknafo  fn-25@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 
f’kokthuxj  
 
 
 

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &  
fn-25@02@2023  jksth jk=h 
15%00 ok njE;ku  vkacsMdj 
uxj  ukansM  
 
 
fn’kk o varj %&  
if’pesl  01   fdeh fcV uacj  
01 
 
 
 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%& 
fn-25@02@2023  
osG 23-09  oktrk 
LVs-Mk-ua- 34  oj  
 

xqju@ vijk/k dzaekd 
xqju 
60@2023  

Dye 363 Hkknafo   

      ]  

 
 
 
?kVukLFkG %&& vkacsMdj 
uxj  ukansM  
 
 
 
  

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
 
 
 
 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&  

vkjksih vVd %& ukgh  
 
fiMhrsps uko %& dq-izkph  izdk’k 
dkacGs o; 14 o”ksZ 6 eghus  
O;olk; f’k{k.k jk.kh y{ehckbZ 
fo?;ky; fot;uxj  ukansM  
 
- 

[kqyklk %& & lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh ckbZ 

;kaph eqyxh   gh usgeh izek.ks ldkGh ‘kkGsr xsyh ijarq nqikjh ?kjh ijr vkyh ulY;kus 

R;kaus frps eS=huhdMs pkSd’kh dsyh vlrk rh vkt ‘kkGsr vkyh ulY;kps dGkys o 

uarj xYyhrhy jatuk ‘ks”ksjko lksudkacGs ;kauh lkaxhrys dh R;kaph eqyxh ek>k eqyxk 

;kus vKkr dkj.kklkBh Qql ykoqu iGoqu usys vkgs rs nks?ks vkRrk iq.kkZ ;sFks vkgsr 

feGkysY;k ekghrh o#u iq.kkZ ;sFks laidZ dsyk vlrk  vkjksih ;kus R;kaps eqyhl iq<s 

dksBsrjh ?ksoqu iGqu xsY;kps letys vkgs rjh vkjksih oj ;ksX; rh dk;Zokgh gks.ksl 

fouarh vkgs oxSjs tckc o#u xqUgk nk[ky  

 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksfu Hkkslys iks LVs f’kokthuxj eks ua 
703783358]] iksmifu dkacGs iks LVs f’kokthuxj eks ua  9970073425 Mh vks 
iksmifu nsodrs iks LVs f’kokthuxj eks ua  9579671013 
gs fnukad 25@02@2023 ok  osG 23%34 uksan ua 36  oj  jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %&   HksV iq<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu Hkkslys iks LVs f’kokthuxj eks ua 703783358] 
rikfld vf/kdkjh %& iksmifu dkacGs iks LVs f’kokthuxj eks ua  9970073425  
 nk[ky dj.kkj %& liksmifu ?kqxs iks LVs f’kokthuxj eks ua 9822720567 
 

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

 

 

 





 

आरोपीचे

उशीराचे कारण

पो

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



 

 

 

 

 



 

आरोपीचे

उशीराचे कारण पो

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



 

  पोलीस टेशन बलोली गुरन.ं 23/2023.कलम  379.34 ipc माणे दनांक. 25.02.2023     

  पोलीस टेशनच ेनाव  गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर, आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक होय /नाह  

हक कत 

पोलीस 

टेशनच े

नाव 

बलोली 

गुरन ं23/2023 

कलम 37934 ipc 

माण े

 

 

 

गेला माल:-   

 

 

 

 

 गु हा घडला– दनांक 

24/2/2023चे23.00 

फयाद या शेतातून 

आरळ  

20 फुट  पाईप जनै 

कंपनीचे  कंमत 15000 

 

 चेक िल टची पुतता 
केली अगर कस े :-होय 

दनांक 

25/2/2023चे23.05
 

 फयाद चे नाव  व ंभर शकंरराव बोडके वय 

51 वष यवसाय शेती राहणार अरळ  ता 
बलोली मोबाईल नबंर 92 84 80 4146 

 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 आरोपी –  

 

आरोपी अटक — दनांक 26/2/2023-00.49  

न द.03 

खुलासा :- सदर वनंती क  वर नमूद का वेळ व 
ठकाण यातील आरोपींना संगमत क न 
फयाद चा शेताितल दहा पाईप वीस फुट  अड च 

इंची जनै कंपनीच ेचोर ला नलेे आहे वगैरे जबाब 

व न गु हा दाखल क न पुढ ल तपासHC 1985 

यां याकडे दला आहे 

ठाण ेअमंलदार  सपोउपिन शेख आयबु सर 

मो.98236289 8 

 तपासी अमलंदार :-  पोहेका  1985   पो टे 

बलोली 

मो.7721005064 

 पो टे भार  अिधकार . पोिन न टे साहेब 

 मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसचूना माण:े- 

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

 


