
पोलीस टेशन हादगाव  गुरन ं 51/2023कलम  12(a) म. दा . का. मान े द  13/03/2023 

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 6  गुरनं  

51/2023 कलम  

12(a ) म. ज.ुका. 

माने द  

13/03/2023 
  

 द12/03/2023 चे  17:40 वाजता च े

सुमारास  तुकाराम शामराव िशंदे 

यांचे शेतातील आखा यावर मौज े

करोड  िशवार उ रेस 20 कमी      
तालुका हादगाव 

 
 

दशा :- उ रेस 20 कमी   
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

13/03/.2023 च े01:39 वा टे.डा न द 

 02 वर  

 

 गेला  माला :- िनरंक 

 

िमळाला माल :-2,62,240 

 रोख र कम व वाहनाची कंमत 

असा िमळून  

 

दाखल करणार :- ASI राठोड पो टे 

हदगाव  मोन.8888588430. 

 फयाद चे नाव: - बालाजी यंकट  सातपुते वय 37 वष या. नोकर  पो ट 

हदगाव मो. न. 8389976864.. 

 
 

 FIR त दली का:- होय  

 
 

आरोपीचे नाव व प ा :-  
 

आरोपी अटक:- नाह  

खलुासा, 
             सादर वनंती क  , नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील  आरोपीतानी गोलाकार बसून प यावर पैसे लावनू 

एका बादशहा नावाचा जगुार खेळत व खेळवीत असताना 
वर नमूद वतनाचे मितमंद जगुाराचे सा ह य यासह 

िमळून आले वगरेै फयाद व न वर माणे गु हा  दाखल 

क न  माननीय पोलीस िनर क साहेब यां या 
आदेशाव न पो उपनी चोपडे साहेब यां याकडे दला.  
 
 
 

तपािसक अमंलदार : पोउ पनी  चोपडे साहेब पो टे हदगाव 

मो नंबर 7972432049. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 
 
 



 

पो. टे मनाठा  गुरन 26/2023 कलम 122 मुंबई पोिलस कयदा  दनांक:- 13/03/2023 

पो. टे 

च ेनाव 

गुरन ंव कलम  गुरन.घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद देणार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा गुरन 26/2023 

कलम 122 मुंबई 

पोिलस कयदा 
माण े

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 

 दनांक. 13.03.2023 

रोजीच े02.00 वा समुारास 

आबाद  जवळ ल सुर  

जय वाल यां या 
घराजवळ ल मनाठा तालुका 
हदगाव 

 
ग.ुदा.ता.वेळ 

दनांक:- 13/03/2023 

वेळ 7.24 वा.न द न ं6 वर  

 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद :-  सभंाजी नारायण नरवाडे 

वय५३ वष चालक पो का ब न 3001 

नमेणूक पो टे मोबाईल नंबर 

8605019739 
 
    
FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 
आरोपी :....  

सादर वनतंी क वर नमुद तार ख वेळ व ठकाणी यातील 

आरोपीन ेहे सयू असते सयू उदय दर यान कोणता तर  दखलपा  

गु हा कर या या उ ेशान े दबा ध न बसलले े िमळून आ यान े

अपरा ी फर याच ेकारण वचारल ेअसता उडवा उडवी च ेकारण 

दल े वगैरे माचकुराच े फयाद व न गु हा दाखल क न पुढ ल 

चौकशी व कायवाह  कामी मा.सपोनी ी शेकडे सा यां या 
आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी HC2123 िगर  

यां याकडे दला. 
 
तपासीक अिधकार  यांच ेनांव :- HC2123 िगर  पो टे मनाठा  मो 
न ं 

दाखल करनारा- HC47 उघडे पो. टे.मनाठा  मो.न.ं 7350694447 

पो. टे. भार  अिधकार  यांच ेनांव व मोबाईल नंबर:- 

मा.स.पो.िन.साहेब पो. टे.  मनाठा मो. न.ं 

 
केललेा तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणता:ं- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 



 

iksLVs uknasM xzkeh.k xqUgk@ vijk/k dzaekd 170@2023 dye 392] 511]34  Hkknoh fnukad %& 13@03@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 
ukansM 
xzkeh.k 

xqUgk  -?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k & fn-
12@03@2023 jksth osG 
19%00 ok P;k lqekjkl 
ckQuk ;sFkqu [kqncsuxj 
dMs tkr vlrkuk 
[kqncsuxj deku leksj 
 
fn’kk o varj & mRrjsl 
04 fd-eh- 
  
?kVukLFkG %& ckQuk 
;sFkqu [kqncsuxj dMs tkr 
vlrkuk [kqncsuxj deku 
leksj 
 
 

xqUgk nk[ky-rk-osG-%& 
 fn 13@3@-2023 ps 
02%20 ok LVs-Mk uksan Ø 
07 oj  
 

xqUgk@ vijk/k 
dzaekd xqju 
170@2023 dye 
392] 511]34  
Hkknoh 
 
 
feGkyk eky%& 
ekslk dz fV-,l & 

16 FE 7425 
gksUMk ‘kkbZu xkMh 
02½osxosG;k 
daiuhps 13 
eksckbZy 03½uxnh 
1000 :i;s 
 
 

 fQ;kZnhps ukao %& l¸;n bezku 

vyh fi- l¸;n ;klhu vyh 

o; 48 o”kZ O;-bysDVzhf’k;u jk-

fdYykjksM rk-ft-ukansM eksdz 

9890129937 tkr eqLyhe] 

-,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks;  

vkjksihps ukao %&  

vkjksih  vVd %& vkjksih dz 01 

gs fn-13@03@2023 osG 03%01 

uksn dz 10 oj  vVd 

 

[kqyklk%& lknj fouarh dh oj ueks rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh o R;kpk fe= vls eksVkj lk;dy o:u ckQuk ;sFkqu [kqncsuxj 
dMs tkr vlrkuk rs [kqncsuxj dekuh leksj vkys vlrk ;krhy rhu 
bZle eksVkj lk;dy o:u fQ;kZnhps ikBhekxqu vkys o R;kauk vkMoqu 
cGtcjhus fQ;kZnhps f[k’;kr gkr ?kkyqu fQ;kZnh toGhy 500@& :i;s 
njkps nksu uksVk dk<qu ?ksr vlrkuk fQ;kZnh o R;kpk fe= ;kauh ,dkyk 
/kjys vkjMk vksjM dsY;k.ks vktqcktqps yksd ;sr vlY;k.ks ikgqu lkscrps 

nks?kstu ekslk dz fV-,l & 16 FE 7425 gksUMk ‘kkbZu gh tkxsojp lksMu 
iGqu xsys Eg.kqu xqUgk nk[ky- 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&01-iksyhl fujh{kd v’kksd ?kksjckaM 
iksLVs-ukansM xzkeh.k eksdz 9909737394  02-iksmifu cqDrjs iksLVs- ukansM 
xzkeh.k eksdz 9421839066  gs fnukad 13@03@2023 jksth ps 02%31 ok 
uksan ua- 09 oj jokuk 
     

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

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksyhl fujh{kd v’kksd ?kksjckaM iksLVs-ukansM 
xzkeh.k eksdz 9909737394 
 

rikfld vf/kdkjh %& iksmifu ekfud gacMsZ iksLVs ukansM xzkeh.k ekasdz 
9823040224 

nk[ky dj.kkj %& liksmifu fM- fxrs iksLVs- ukansM xzkeh.k eksdz 
8830309990 
 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh%& liksfu ,l-;q- tk/ko eks ua  8999881900 
lax.kd vkWijsVj%&iksuk @1345 iVsy eks ua  8830111580 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

                                                                                                                                        पो. टे वमानतळ गुरनं   88 /2023 कलम 379 भारतीय दंड सं हता 1860 द 13/03/2023 

पो. टे.चेनाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 
 

 
. िवमानतळ 3)गु.घ.ता.वेळ व ठकाण 

– दनांक 12/03/2023 चे 

20.00 वा.ते दनांक 

13/03/2023 च े07.30 

वाजताचे  दर यान 

व तार त नाथनगर 

येथील िमञाचे घरासमोर  

लावलेली ,नांदेड पूवस 1 

कमी 

 
 
गु.दाखल ता वेळ - 
- द 13/03/2023 रोजी 
12.19 वा. टे.डा.20 वर 

 

 गुरनं   88 /2023 कलम 

379 भारतीय दंड सं हता 
1860 

 

गेला माल -  का या रंगाची 

लाल प टे असलेली  पँशन 

ो.मोटारसायकल .MH 26 

BP 6589 जचा चसेीस 

नं.MBLHAR182K5A00860 व 

इं जन नं.HA10ACK5A00944 

माँडल 2019 जूनी वापरती 

कंमत अंदाज े35,000   

 

1) फयाद -  जग नाथ कच  

कदम,वय 30 वष, यवसाय 

नौकर  रा. हनूमान मं दराजवळ 

तू पा    ता. ज. नांदेड ह.मू. 

चैत यनगर,नांदेड 

मो.न.9527119577 

  

 

2)आरोपी- अ ात 

 

5)खलुासा – सादर वनंती क,नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद ने यांचे काकाचे नावावर असलेली का या रंगाची लाल प टे 

असलेली  पशँन ो.मोटारसायकल .MH 26 BP 6589 जचा चसेीस 

नं.MBLHAR182K5A00860 व इं जन नं.HA10ACK5A00944 माँडल 

2019 जूनी वापरती कंमत अंदाजे 35,000  ह  िमञाचे मचे 

क पाऊंड वाँलसमोर गाड  लावून झोपी गेले असता कोणीतर  अ ात 

चोरटयाने यांची मोटारसायकल चो न नेली आहे वगैरे मजकुराचे 

अजाव न मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदेशान ेवर माण े गु हा दाखल 

क न तपासकामी सपोउपिन कू ळेकर यांचेकडे दला. 

दाखल करणार-पो.ना/2609 आकमवाड मो.व.8805647079 

 

 तपास - सपोउपिन लोखडें मो.न.9527810006 

 
 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                           पो. टे वमानतळ गुरनं. 89 /2022 कलम 380 भारतीय दंड सं हता 1860 द 13/03/2023 
 

पो. टे.चेनाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 
 

 
. िवमानतळ  दनांक 13/03/2023 

रोजीचे 07.15 ते 07.30 

वाजताच े दर यान 

उघडा दरवाजा 

असले या राहते 

घरातून हषनगर,नांदेड, 

द णेस 1 कमी 

 

 

गु.दाखल ता वेळ - 
- द 13/03/2023 रोजी 
14.22 वा टे.डा.26 वर 
 
 

गुरन.ं     89 /2022 कलम 380 

भारतीय दंड सं हता 1860 

4)गेला माल -  1) APPLE IPHONE 

कंपनीचा मोबाईल याचा IMEI 

NO.355870379208041 याम ये एअरटेल 

कंपनीच े िसम न.8080467529 असा 

असलेला जनूा वापरता कंमती अदंाज े

40,000  चा 2)REDMI 7A कंपनीचा 

मोबाईल याचा IMEI 

NO.862553045078719,862553045078727 
याम ये जओ न.ं9322952176, जओ 

नं.9588606588  असा असलेला  जनूा 

वापरता कंमती अदंाजे 4,000  चा  

एकूण कंमती 44,000  चा मू ेमाल 

 

1) फयाद -  शलेैश रामराव 

कवठेकर,वय 44 

वष, यवसाय िश क 

रा.हषनगर,नांदेड 

मो.न.8010844836 

 

2)आरोपी- अ ात 

 
 

6)खुलासा – सादर वनतंी क,नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी 

यातील फयाद चे राहत असले या घरातील उघडा दरवाजा 

असले या हाँलमधून 1) APPLE IPHONE कंपनीचा मोबाईल 

याचा IMEI NO.355870379208041 याम ये एअरटेल 

कंपनीचे िसम न.8080467529 असा असलेला जनूा वापरता 

कंमती अंदाजे 40,000  चा 2)REDMI 7A कंपनीचा मोबाईल 

याचा IMEI NO.862553045078719,862553045078727 

याम ये जओ न.ं9322952176, जओ न.ं9588606588  असा 

असलेला  जनूा वापरता कंमती अदंाज े4,000  चा  एकूण 

कंमती 44,000  चा मू ेमाल चे मोबाईल चा जगला लावनू 

गडबड म ये दरवाजा बंद न करता अघंोळ साठ  गेले असता  

कोणीतर  अ ात चोरटयाने उघडा दरवाजा असले या 

हाँलम ये वेश क न मोबाईल चो न नेल े आहे वगैरे 

मजकुराचे अजाव न मा.पो.िन.नरवाडे सा.यांच े आदेशाने 

वर माणे गु हा दाखल क न तपासकामी सपोउपिन लोखंडे 

यांचेकडे दला. 

दाखल करणार-पो.ना/2609 आकमवाड मो.8805647079 

 तपास – सपोउपिन कू ळेकर मो.न.9923696704 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 

 

पो. टे. कंधार    ग.ुर.न. 67 /2023  कलम  498  (अ),323,504,34 भा द वी.. . द.13/03/2023 

 
पो. टे. चे नाव      गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाह  

               हक कत  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन. 67/2023 कलम 

498 (अ),323,504, 

34  भा द वी   

 गु हा घडला :-   द 02/01/2019 

चे  सहा म ह यानंतर ते आज 

पावतो मौज े आडगाव तालकुा 
पालम व पोलीस लाईन परभणी 
येथ े 

प मेस 70  कमी.   
 
 
 
 
 
 
 
गु हा दाखल:- द 13/03/2023 

वेळ 14.19 वाजता टेशन डायर  

न द  27  वर 

 
 
 
 
 

 फयाद  चे नाव    :-  

 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 
 
 आरोपी चे नाव व प ा : -  
 
 
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 
 
 
 

खुलासा; ----    सादर वनंती क, वर नमदु  तार ख वेळ  

व ठकाणी यातील  फयाद स यातील  आरोपीतांनी 
सगंणमत क न   तू दसायला चांगली नाह स व ितचा 
गभपात कर यासाठ  ितला उपास पोट  ठेवून ितचा 
शार रक व मानिसक छळ क न तू तुझे माहेरहुन घर 

बांध यासाठ  व ा चे ल नासाठ  पंधरा लाख पये 

घेऊन ये असे हणनू िशवीगाळ क न मारहाण क न 

घराचे बाहेर हाकलनू दले  वगरेै मजकुराच ेजबाब व न 

गु हा दाखल क न मा.पो. िन.साहेब यांचे आदेशाने  

पुढ ल  तपास HC/ 2059 सानप यांचेकडे दला. 
 
  
 

दाखल करणार:  pso. Hc /2046 कामजळगे सा.पो टे 

कंधार 

 
           

तपासी अमंलदार :- HC/ 2059  सानप साहेब पोलीस  

टेशन कंधार. मो. नं.9421849989 

 
               

       पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव 

पो िन पडवळ साहेब    मो नं 9420841070 

 

 
 

 
               

 

 

 



पो. े . कंुडलवाडी ो गुरनः -31/2023 क.283.भादिव िद.13/03/2023 
 

पो. े चे नाव  गु.र.न व कलम  गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िफयादीचे नाव व 
प ा/आरोपीचे नाव व प ा 

हकीकत 

कंुडलवाडी पो. े . 
कंुडलवाडी  
गुरनः -31/2023 
क.283 भा.द.िव 

गु.घ.ता.वेळव 
िठकाणः िद.13/03/2023 
रोजी12.15 वा दौलापूर 
बस थानक कंुडलवाडी 
पूवस 01िक.मी    
 
 
 
                                     
गु ा दाखल 
िद.13/03/2023च13:05 
वा नोदं नं 20 वर                       

सुदशन.चं कांत 

कमलाकर.वय:37वष. व

सायः नौकरी.पो.का◌ॅ.ब.नं.2

37.पो. े .कंुडलवाडी 

मो.नं.928g4168533t  

आरोपीचे.नाव-  
 
आरोपी अटकः - 
41(1),(अ)CRPC माणे 
नोटीस देवून सोडले  

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने ता ातील ऑटो 
चालकाने आपले ता ातील ऑटो भर र ाम े उभा क न येणारे जाणारे लोकांना व 
वाहनास अडथळा व अपघात होईल अशा प तीने र ा ा मधोमध उभा केलेला 
िमळायला नमूद ऑटो  णून गु ा दाखल क न मा.स.पो.िन साहेब यां ा आदेशाने 
पोहेका/ मेडेवार ब ल नंबर 2206  साहेब यांचेकडे िदला    
 
तपासीक अंमलदार:- पोहेकॉ/2206 मेडेवार पोलीस ेशन कंुडलवाडी मो नं 
9890953645 

दाखल करणारः - पो ना आडे ब ल नंबर 11 पो े कंुडलवाडी मो नं.8806267380 

 
भारी  अिधकारी-सपोिन/ ी.जी.कासले पो. े . कंुडलवाडी. मो.नं.9823017330 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन हदगाव गुरन.ं 52/2023 कलम.406,409,420,467,468,479 भादवी  माण े दनांक 13/03/2023 
  

  पोलीस 
टेचे ना 

गु हा र ज टर नंबर व 
कलम 

गु हा पना 
अ. ./ ो ह /घडला व 
दाखल 

फयाद चे नाव व प ा 
मोबाईल नंबर होय नाह  

हक कत 

हदगाव गरु न 52/2023 

कलम.406,409,420,467,4

68,479 भादवी  माणे 

 

  
 
 
 
 

गु हा घडला दनांक 

 

- द.16/06/2019 चे 12.00 ते 
द.08/01/2021 चे 16.00 

वाजताचे दर यान मोज े SBI 

Bank हदगाव  

दशा : द नेस 1 

 
 
 

 गु हा दाखल दनांक:- द-
13/03/-2023 वेळ13:48  टे 
डा.नोद नं.  21वर                   

 

फयाद चे नाव :-   
 अिभषेक वीर  िसंग 
रोहदगी वय.42 वष 
यवसाय, शाखािधकार  SBI 

Bank हदगाव मो .न 
9987382365 
 
 

आरोपीचे नाव प ा. 

एफआर आय त दली. 
होय 

 

 आरोपी अटक :- 
 

खलुासा.----सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व 
ठकाणी  यातील आरोपी हा भारतीय टेट बँक शाखा हदगाव येथे 
े डट यव थापक हणून दनांक 11 /11 /2015 ते दनांक 

02/06/2022 चे दर यान होते खातेदार सोनबा कदम याचंे खा यातनू 
11,57,000/- पये 2) क डबा आमदरे यांचे खा यातनू 4,19,900 पये 
3) राजस बाई  सोनबा कदम याचें खा यातून 2,87,500/- पयाचा 
असा एकूण 18,64,400/- पयाचा आरोपीने वतःचे फायदे साठ  
वर ल खातेदाराचे खा यातून पैसे उचलून अपहार केला आहे वगैरे 
फयाद व न वर माणे  मा पो.िन.साहेब यांचे त ड  आदेशाने गु हा 
दाखल. क न पुढ ल तपास सपो िन ी भोसले सर यां याकडे दला 
आहे 

 तपासी अिधकार ------ApI भोसले साहेब मो .न 9552591244 

 

दाखलकरणार:- - पोहेकॉ 35 िचंतले पो. टे हदगाव मो.न.ं 
9284056205 

 पोलीस टेशन भार  अिधका  याचे नाव व मोबाईल नंबर:-
पो.िन.पवारसाहेब पो. टे. हदगाव मो.नं.8806994154 

 
 

 

 

 

 

 



 

पो टे अधापरू ग.ुर.न.77/2023 कलम 324.323.504 506. भा.द वी  द 13/03/2023 

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

गुरन/ंकलम खबर देणार यांचे नाव व प ा फयाद / 

आरोपी 
   हक कत  

 अधापरू  गु हा घडला.ता वेळ 

ठकाण 

द 12.03.2023रोजी 
16.30 वाज या या 
सुमारास फयाद या 
घरासमोर ल अगंणात 

सावता माळ नगर 

अधापरू प मेस 01 

क . मी  
 
 
 
अतंर व दशा पिचमेस 

—1 क.मी  
 
 
गु हा दाखल.ता.वेळ:- 

द 13/3/2023वेळ  

15.07वा  
टे डा नं 22 

गु.र.न.77/2023 

कलम,324.323.504.5

06.भा.द वी  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद च ेनाव—   

 
 
 

आरोपी नाव:--------  

 
 
 
आरोपी अटक :--  िनरंक  

खुलासा:--सादर वनंती क  वर नमतूा वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन े पैसे देणे घे या या कारणाव न दा  पऊन यातील 

सा ीदारासोबत भांडण कर त असताना यातील फयाद  ह  भांडण 

सोडव यास गेली असता आरोपीन ेसा ीदार व फयाद त तुझे कशाचे 

आहेत तु  मला पैस ेमािगतल ेतर तुला मा न टाकतो असे हणनू 

िशवीगाळ क न थापट   बु याने मारहाण क न जीवे मार याची 
धमक  देवू न याचे हातातील फरशी या दगडान े फयाद या उजवे 

पायाचे पंजावर मा न दखुापत केली .वगरेै मजकुराचे जबाब व न 

मा.पो.िन साहेब यां या आदेशान ेगु हा दाखल क न बीट HC 2353 

बोदेमवाड यां याकडे दे यात आला 
 
 
दाखल करणार:---PSI वड  पोलीस ठाणे आमदार पो ट टेशन 

अधापरू मो.नं 9637101945 

 
तपािसक अंमलदार –HC 2353.बोदेमवाड मो.नं 9637973557 

 

पो ट भार  अिधकार  पो िन गायकवाड साहेब मो न ं8888717999 

आरोपीच ेपूव इितहास--------------- िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई----------------- िनरंक 

 
 

 

 



पोलीस टेशन बलोली ोगुरनं. 34/2023 कलम  65(ई) मदाका  दनांक.13/03/2023 

  पोलीस 
टेशनच े 

गु हा र ज टर नबंर व कलम गु हा घडला ता .  वेळ 
ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर, 

होय /नाह  

हक कत 

बलोली ो.गरुनं 34/2023 कलम 65 (ई) 
मदाका माण े

 

 गु ाचे कारण : :- बनापरवाना 
बनापरवाना बेकायदेशीर र या 
देशी दा  िभंगर  संञा 180 ML चे 
एकुन 24 बाँटल जवळ बाळगलेला 
िमळुन आला हणुन गु हा 
दाखल 

 
 

िमळाला माल:-देशी दा  िभंगर  
संञा 180 ml चे एकुन 24 बाँटल 

कंमत अदंाजे 1920/-  चा माल  

गु हा घडला ता.वेळ व 
ठकाण दनांक 

13/03/2023 चे 13.00 

वा  मौजे िमनक  येथे 
आरोपीचे घरासमोर ता 
बलोली 

 

दशा : द णेस 15 क .मी  
 

 गु हा दाखल दनांक:- द-
.13/03/2023 टे डा.नोद न.ं 
17 वर वेळ 16.17 वा. 

 

 चेक िल टची पुतता केली 
अगर कसे  :-होय 

फयाद चे नाव  व प ा- गजानन 
ल छम ना आनमुलवार वय 38 वष 
यवसाय नौकर  पोका/ 150 पो टे 
बलोली मो नं 9552666008 

 

एफआर आय त  दली का :-होय  

 
 

 आरोपीचे नाव व प ा-  
 

 आरोपी अटक :- नाह  

 

खलुासा :- वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील 
आरोपीने आपले ता यात.     बनापरवाना 
बेकायदेशीरर या ो.गु चा माल देशी दा  
िभंगर  सं ाचे 180 ml चे सीलबंद 24 बाँटल क.अ ं
1920/-  चा माल चोरट  व  कर याच े
उदेशाने   जवळ बाळगलेला िमळून आला हणुन 
वगरेै फयाद व न गु हा दाखल क न    मा.पोिन 
सा यांचे आदेशाने पुढ ल तपास कामी hc/1985 

िशंदे याचें कडे दला  
 

दाखल करनार- HC/2310 वडजे साहेब पो टे 
बलोली मोनं 9823352310 

 तपासी अमंलदार :- पोहेका/1985 िशंदे पो टे 
बलोली मो नं◌ं 7721005064 

  

आरोपीच ेपूव इितहास--------------- िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई----------------- िनरंक 

 

 
 

 

 

 



पोलीस टेशन हमायतनगर  ग.ुर.नं.59/2023कलम 354,323,504,506,34 भा.द. व. दनांक13/03/2023  

पोलीस 
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 ा 

खलुासा 

हमायतनगर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.नं.59/2023कलम 
354,323,504,506,34 
भा.द. व. 
 
 
उशीर चे कारण----------------- 
आज  रोजी पो. टे.येवुन  त ार 
द याने 

दनांक09/03/2023चरेोजी 
सायंकाळ 17.30वा चसेमुारास 
मौज े िसरपली िशवारात फयाद च े
शेतात ता. हमायतनगर 
 
 
 
 
गु हा दाखल वेळ 
दनांक13/03/2023रोजी 
13.21वाजतानोद नबंर  22 वर 
 
 
 

 
 
आरोपीच ेनाव  
  

सादर वनंती क  यातीलआरोपी .1यांने फयाद बाईस ह  एकट  

अस याचेपाहून फयाद बाईच े जवळ जावून ितचा वाईट उ ेशाने 

उजवा हात ध न ओढल े व फयाद  बाई सोबत झटापट क न 

जिमनीवर पाडून जबरद ती कर याचा य  केला ते हा फयाद  

बाई ह  आरडाओरडा के याने ितचा नवरा हा शेतातनू पळत आला व 

पुत या यास हणाला क  तू हे काय करतो असे हणताच यातील 

आरोपी  1यांनी फयाद स व ितचे नव यास याच े हातातील 

लाकडाने मारहाण केली यामुळे फयाद  व ितचे नव यास मु का 
मार लागला आहे व खरचटल ेआहे ते हा भांडणाचा गलका झा याने 

यातील आरोपी  2,3 हे सगंणमत क न फयाद च ेजवळ येऊन 

िशवीगाळ केली व थापडबु यांनी मारहाण केली व जवे मार याची 
धमक  दली वगरेै मजकुराच े जबाब व नबाजूस माणे गु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास कामीपो.िन. साहेब यांचे आदेशान ेगु हा 
दाखल  

गु हा दाखल करणार-----ठाणेअमंलदार 
ASI ठाकरेपो. टे. हमायतनगर मो.नं.7218111599 
तपासी अमंलदार 
WASI कागणे 
पोलीस टेशन हमायतनगर मोबाईल न ं9921623333 
 
 भार  अिधकार -------पोलीस िनर क ी. ड.बी.भसुनरुसाहेब 
मो.नं.9834774799 

आरोपीच ेपूव इितहास--------------- िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई----------------- िनरंक 

 

 

 

 

 



पो. टे. लोहा  आ.म.ृन. 02/2023    कलम    174 CRPC द 13/03/2023 

पो. टे. चे नाव      गु.र.न. व कलम    गु हा घडला व दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक  होय/ नाह  

            हक कत  

 

   
लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.म.ृन. 02/2023 कलम 

174 CRPC.  

  आ.म.ृघडला:-  
द. 12/03/2023  रोजी   18:00  पुव  

उप ज हा  णालय लोहा ता. लोहा  
ज. नांदेड पो ट या उ रेस  02 

कमी अंतरावर  

 
 
आ .म.ृदाखल:- द 13/03/2023 वेळ 

15:23 वा. टेशन डायर  न द 24 वर 
 

खबर देणार द पक गो वंदराव करपणे वय 50 

वष यवसाय नोकरर  रा. पोलीस टेशन लोहा 
ता.लोहा . ज.नांदेड.नंबर 98811708474 

 
FIR त दली का:- होय 

 
 मयताचे नाव व प ा -1). देवानंद भारत काटकर 

वय 36 वष  रा. पेठ पंपळगाव ता. पालम ज. 

परभणी ह ली मु काम सायाळ रोड लोहा ता. 
लोहा ज. नांदेड   

 
 मरणाचे कारण:-मरणाचे कारण न क  मा हत 

नाह   

 
आरोपी अटक:-  

 
 
उिशरा च े कारण: आज रोजी पी.एम झा याने 

खबर देणार यांनी खबर द याव न आ  दाखल 

 
 

खुलासा; ------           सादर वनंती क  वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी 
सरकार  दवाखाना लोहा येथून MLC NO 1133/2023 मधील मयत नामे 

देवानंद भारत काटकर वय 36 वष राहणार पेठ पंपळगाव तालुका पालम 

ज.परभणी ह. मु काम सायाल रोड लोहा ता. लोहा ज. नांदेड यांना दनांक 

12/03/2023 रोजी बेशु  अव थते उपचार कामी  सरकार  दवाखाना लोहा येथे  

18:00 वाजता आणले असता तेथील वै क य अिधकार  यांनी Brought death 

झा याचे सांिगत याने तशी MLC प ाक पो. टे.ला. ा  झा यान वगैरे MLC 

प क  व न  मा. पो. नी तांब े साहेबांचया  आदेशाने  आ. ा दाखल क न पुढ ल  

तपास कामी  मा.पोउपिन  रेखा काळे मॅडम यां याकडे दला   
      
 

दाखल करणार: HC 2238 कदम  मो.न. 94 21 84 90 16  

 
 तपासी अंमलदार  मा.पोउपिन  रेखा काळे मॅडम यां याकडे दला   मो. :- 

.9922391720 
 
पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. .              मा. पो िन तांबे  पो . टे. लोहा  
मो . . 

आरोपीच ेपूव इितहास--------------- िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई----------------- िनरंक 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



पो. टे. मांडवी गु न नं. 17/2023 कलम :-342, 323 ,142, 147 ,149,504,506 भा द वी द. 13/०3/२०23 
 

पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग घडला व 

कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग घडला व 

दाखल  

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

व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

.  

                 ह ककत  

मांडवी गु न नं.  :- 17/2023 

कलम :-342, 323 ,142, 147 

,149,504,506 भा द वी  
 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 12/०3/२०23 रोजी 19:00 

वा.आरोपीच े घरासमोर मौज े

टेभीतांडा  
 
 
ठकाण :-टेभी तांडा  

  
 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 13/०3/२०23च े14.51वा.  
 

न द नंबर :- 11 वर  

 

उिशराचे कारण -- आज रोजी 
फयाद द याने  

फयाद  चे नाव :- चं िसगं हारा य 

खसावत वय 28 वष धदंा  रा.टबी 
तांडा  ता. कनवट ज.नांदेड  

मो.नं. 8390534611 

 
आरोपी च ेनाव :-  

 

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 

आरोपी अटक :- नाह   

 
 
 
 

सादर वनंती क ,वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  हा 
याचे घर  असताना आरोपी यांनी तू हनुमान मं दराजवळ ये असे 

हट याने फयाद  हा हनमुान मं दरा जवळ गेला असता त ू या 
दवशी आ हाला शेणखत भर या या रोज माग या या कारणाव न 

आ हाला का भांडला या कारणाव न आरोपी यांनी गैर काय ाची 
मडंळ  जमवून  फयाद  स ॅ टरला दोर ने बांधनू मारहाण व 

िशवीगाळ क न तू जर पु हा आमचे सोबत भांडण करशील तर तुला 
जवे मा न टाकतो वगरेै फयाद व न मा. सपोिन साहेब यांचे 

आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपासकामी PSI पठाण यांचेकडे  

दला. 
 
तपािसक — psi पठाण सर मो .9834841176 पो टे मांडवी 
 
पो. टे. भार  अिधकार  ----- :- स.पो. िन.शेख साहेब पो. टे. मांडवी 
मो. नं. 8888822811 

 
 
 

आरोपीच ेपूव इितहास--------------- िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई----------------- िनरंक 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              

   
 

   
      

                                    
  

 
   

  
 

  

   
   

   
   

   
 

    

  
   

    
       

 
 
  

   
     

 

            
           

       
      

       
          
           
      

 
   
        

 
             

 
 

आरोपीच ेपूव इितहास--------------- िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई----------------- िनरंक 
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आरोपीच ेपूव इितहास---------------                                       
आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई----------------- िनरंक 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



पो. टे. च ेनाव कंधार गुरन. 68/2023 कलम 324,323,294,506,34 भा द वी, सहकलम 3(1),R. S., 3(2),(va) अ. जा. ज. अ. . का. द 13/03/2023 

पो. टे. च े

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन. 68/2023 कलम 

324,323,294,506,34 भा द 

वी, सहकलम 3(1),R. S., 

3(2),(va) अ. जा. ज. अ. . 

का.  

 गु हा घडला :-   द 12/03/2023 च े 

दपुार   01.00 वा. च ेसुमारास जुन ेयेलूर 

ता.कंधार येथील मारोती मं दराचे जवळ 

सावजिनक र यात 

पुवस 35 कमी. 
 
 
 
 
 
 
गु हा दाखल:- द 13/03/2023 वेळ 

19.55 वाजता टेशन डायर  न द  36  वर 

 
 
 
 
 

 फयाद  च ेनाव    :-  साईनाथ चं काश बासेवाड  वय 

35 वष यवसाय   ऑटो चालक जात म हार कोळ   रा. 
वडार ग ली मुखेड  ता.  मुखडे    मो.नं. - 9356740931 

 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 
 
 आरोपी च ेनाव व प ा : -  
 
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 
 
दाखल करणार:- psi / इं ाळे सा.पो टे कंधार मो. नं. 

9975754256 
 
 

खलुासा;        सादर वनंती क, वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी यातील  आरोपी 1. व 

याचे भाऊ 2. 3. 4. हे फयाद चे ऑटो च े जवळ हातात का या घेऊन आले व यांनी 
फयाद चा ऑटो थांबवून फयाद स आ हाला दा  प यासाठ  500 पये दे असे हणून 

फयाद स तुला येथून पु हा ऑटो चालवायचा नाह  काय मादरचोदा, कोळगुट या तु या 
आईला झवतो, हरामखोरा, आ दवासी तू  ऑटो चे बाहेर ये असे हणून फयाद   अनसूुिचत 

जमातीचा आहे हे यांना माह त असताना सु ा व ते मराठा जातीचे असताना यांनी 
फयाद ला  अवा य भाषेत जाितवाचक िशवीगाळ क न  फयाद स व फयाद चे व डलांना 
लाकड  का याने पाठ त,मांड वर, फंड यावर,  हातावर मा न दखुापत केली आहे व 

फयाद स  खांड खांड क न पो यात भ न फेकून देतो असे हणून फयाद ला जीवे 

मार याची धमक  दली आहे  वगैरे  मजकुराच े फयाद व न  गु हा दाखल क न  पुढ ल  

तपास मा.SDPO ी. मारोती थोरात साहेब उप वभाग  कंधार यां याकडे आहे. 

 

 तपासी अंमलदार :- मा.  SDPO ी. मारोती थोरात साहेब उप वभाग  कंधार. मो. 
नं.9921442700 

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

मो नं 9420841070 

घटना थळ  भेट :- मा.  SDPO ी. मारोती थोरात साहेब उप वभाग  कंधार, व मा. पो. िन. 

पडवळ साहेब पो टे कंधार अस े द. 13.03.2023 चे 20.20  वा. टे. डा. न द. नं. 38   वर 

घटना थळ  भेट देणे कामी रवाना, भेट पुढे चालू आहे. 

आरोपीच ेपूव इितहास--------------- िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई----------------- िनरंक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                
 



                                                                                       पो. टे वमानतळ ग.ूर.न.   90 /2022 कलम 324,323,504,506,34 IPC 
िज हावपो. टे.चेनाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

2 3 4 5 6 

िज हा नांदेड, 
पो. टे. िवमानतळ 

3)गु. घ. ता.वेळ व ठकाण – 

द.09/03/2022 चे 00.30 वाजताच े

सूमारास रे वे काँटर 

ड .आर.एम.आँफ स नांदेड उ रेस 2 

कमी   

4) उशीराचे कारण- फयाद ची 

त बयत ठक नस याने आज रोजी 

पोलीस टेशनला येवून उपचार 

क न आज  रोजी त ार देत आहे 

गु.दाखल ता वेळ - 
- द 13/03/2023 रोजी 19.34 वा 
टे.डा.31 वर 

 
 

पो. टे वमानतळ 

,नांदेड गू.र.न.   

90 /2023 कलम 
324,323,504,506,34 
IPC 

 

1) फयाद  - दप प.सूधाकर 

गायकवाड,वय 32 वष, यवसाय रे वे 

वभागात ए.सी.टे निशयन 

रा.रमाबाई नगर,रेवगाव रोड,जालना 

ह.मू. ड.आर.एम आँफ स नांदेड 

मो.न.8668915924 

2)आरोपी –  

 
 

4)खलुासा - सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वळे  व ठकाणी 

यातील फयाद  हा यातील आरोपी .1 व फयाद ची प ी याम ये 

नेहमी फोनवर बोलम ेअस यामूळे आरोपी व प ीम ये सबंंध आहेत 

असा संशय घेवून आरोपीस वचारपूस कर यासाठ  गेला असता 

यातील आरोपीने िशवीगाळ क न गजाळ ने मा न दखूापत क न 

जवे मार याची धमक  दली व आ.  2 याने थापडाबू याने मारहाण 

केली  वगैरे जबाबाव न ड .ओ सपोिन पठाण साहेबांच े आदेशाने 

गू हा दाखल केला  

5)दाखल करणार –पो.ना 2609 आकमवाड मो.न.8805647079 

6)तपास-पोहेकाँ/2317 पावडे मो.न.8888842002 

 

आरोपीच ेपूव इितहास--------------- िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई----------------- िनरंक 

 

 

 

 

   

 

 

 



पो टे   उमर  55/2023 ग.ु र .न कलम 379,भा .द.वी.कलम. . द 13/ 03/ 2023 

ज हा/ठाण े गुरन.घडला /गु हा 
दाखल/ ा  द. 

वेळ 

गुरन/ंकलम खबर देणार यांचे नाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

हक कत 

पो टे चे नाव 

पोलीस टेशन, 

उमर  पो टे   

गु हा घडला.ता 
वेळ ठकाण 

द 

12/03/2023रोजी 
11.00 वा. समुारास 

गोदावर  नद  

पा ाजवळ पलुा 
जवळ बळेगाव 

ता.उमर   

 
टे डा नं 00:14 

दाखल 

द13/03/2023.वेळ 

13:11 वा. 

गुरन—ं55/2023ग.ु 

र .न कलम 

379भा.द.वी 
 
 
 
 
 
 
 
दशा व अंतर:-

द णसे 09 कमी 

फयाद चे नाव स यद गौस 

स यद खाजा वय 50 वष धंदा 
शेती  रा.  बळेगाव ता. उमर  

ज हा नांदेड  

मो.नबंर9370707599 

 

आरोपी नाव:-- अ ात  

 
 
 
 
गलेा माल:-- िनरंक 

खुलासा -सादर वनतंी क  वर नमुद ता वळे  व गाणी यातील 

आरोपीने वतः या फाय ासाठ  फयाद ची व तु मोटार (7.5HP) 

अंदाजे कंमत 12.000हजार पयांची जुनी वापरती कोणीतर  अ ात 

चोर यांनी चो न नलेी बाबत या अजाव न बाजूस माण े गु हा 
दाखल क न मा. पोना सा. यांचे आदेशाने पुढ ल तपास कामी 
HC/2354 गेडाम यां याकडे दला. 
 
 
दाखल करणार:---PSOHC-1670जाधव उमर  पोलीस 

ठाणेअंमलदारपो ट टेशन उमर मो.न ं8888807597 

 
भार  अिधकार  –पो.िन पाट ल मो. न ं 

 
 
 

आरोपीचे पवू इितहास- आरोपी नाव गाव मा हत नाह   

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई - नाह  

 
 

 

 

 



पो टे अधापरू  ग.ुर.न.78/2023कलम 279.304.(अ)भा.द वी सह कलम 134MVact   द 13/03/2023 

ज हा/ठाणे  गरुन.घडला /गु हा दाखल/ 

ा  द. वेळ 

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

   हक कत  

पो टे चे नाव- 

पोलीस टेशन 

अधापूर  

गु हा घडला.ता वेळ 

ठकाण 

द 18/02/202रोजी  
18.30वाजताचे  

सुमारास भोकर फा या या 
समोर साई मं दर जवळ 

बारड रोड द णेस  5 क.मी 
 
 
 

अतंर व दशा द ण स —

05 क.मी  
 
 
 

गु हा दाखल.ता.वेळ:- द 

13/3/2023वेळ  20.02वा  
टे डा न ं28 

 
 
 
 

पो टे अधापूर भाग 1ते 5 

ग.ुर.न  78/2023 

कलम279.304. 

(अ)भा.द वी सह कलम 

134MVact  माणे  द 

13/03/2023 
 
 
 

उिशराचे कारण–

फयाद ने आज रोजी 
पो टला  येवून जबाब 

दले व न  

 
 
 
 

फयाद चे नाव—   मधुकर 

दगबंर िगर  व 29 वष यवसाय 

िश ण राजकारणी नांदेड 

मो.न9ं623979465 

 
 
 
 

आरोपी नाव:-अ ात बोलोरो 
गाड चा चालक 

 
 
 
 

आरोपी अटक :--  िनरंक  

खुलासा:--सादर वनंती क  वर नमूता वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद  व याची मयत आई असे फयाद या ब हणीस 

भेट यासाठ  मोटरसायकलवर  MH -23-CD-6892ह  वर 

जात असताना भोकर फा या या पढेु साई मं दर जवळ बारड 

रोडवर आलो असता यातील अ ात पांढ या रंगाचे बोलोरो चे 

चालकाने या या ता यातील वाहन हाय गाईने व 

िन काळजीपणाने भरदार वेगात चालून फयाद या 
मोटरसायकल धडक देऊन यातील फयाद या आईच गंभीर 

जखमी क न ितचे मरणास कारणीभूत झाला व फयाद स व  

मयतास  कोणतेह  मदत न करता तो िनघनू गेला वगरेै 

मजकुराचे जबाब व न मा.पो.िन साहेब यां या आदेशाने गु हा 
दाखल क न बीट PSI आगलाव े  हा यां याकडे दे यात आला. 
मो न ं9767777884 

दाखल करणार:---PSI वड  पोलीस ठाणे आमदार पो ट टेशन 

अधापूर मो.नं 9637101945 

 

तपािसक अमंलदार –PSI आगलावे साहेब पोलीस टेशन 

अधापूर  मो नं 9767777884 

 

पो ट भार  अिधकार  पो िन गायकवाड साहेब मो न ं

8888717999 

आरोपीच ेपूव इितहास-  िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई- िनरंक 

 
 



िदनांक13.03.2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन कंुटूर  गुरण ंन ं46/2023 कलम 452 354 (अ )323 504 506 भादवी सहकलम  8,12 बालकाच ेलिगक अपराधापासून संर ण अिधिनयम, 

सहकलम  92 (ब )  अपंग य  अिधकार अिधिनयम 2016  द.13/3/2023 

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 

कंुटूर गुरणं न ं46/2023 कलम 452 

354 (अ )323 504 506 

भादवी सहकलम  8,12 

बालकाच े लिगक 

अपराधापासून संर ण 

अिधिनयम, सहकलम  92 

(ब )  अपंग य  अिधकार 

अिधिनयम 2016  

  

 गु हा घडला  ता. वेळ व 

ठकाण =- द 11/3/2023 चे  

13:30  वा . स.ु फयाद चे 

राहत े घर  वंजारवाड   

तालुका नायगाव 

 

दशा    — उ रेस 8 कमी   
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

13/3/2023 च े   21:14  वा 
टे.डा न द  24  वर 

 

उिशराचे कारण — आज  

रोजी पो टे ला यऊेन जबाब 

द यान े 

फयाद  —    

 
 आरोपीचे नाव प ा —--   

प डताच ेनाव — 

  
 
आरोपी अटक :  नाह  —    

 सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीन े फयाद या घरात घसुून फयाद ची 
मलुगी ह  घरात एकट  अस याच ेपाहून ती अपंग आहे 

हे माह त असून ितच े त ड दाबनू जिमनीवर आपटून 

ित या अंगावर पडून वाईट उ ेशान े ित या छातीवर 

हात फरवून ितचा वनयभंग केला व कोणाला 
सांिगतलीस तर तु या आईला व भावाला मा न 

टाकतो अशी जीवे मार याची धमक  दली वगैरे जबाब 

व न गु हा दाखल क न मा सपोनी सा यां या 
आदेशान ेपुढ ल तपास कामी psi  आटकोरे यां याकडे 

दल े 

दाखल करणार– पो ना 1259 सुवणाकार पो टे कंुटुर 

मो न ं9834096112 

 
तपास psi आटकोरे साहेब पो टे कंुटुर मो न 

8669182128  

 
 

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर  गुरन- 85/2023 कलम 12 मजूुका  दनाकं 13.03.2023  

पोलीस 

टेशन 

गु.घ. ता.वेळ व ठकाण 

गु. द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद  / आरोपी  हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण दनांक  

दनांक 13/03/2023 रोजी वेळ  14.30 

वा. चे दर यान िचखलवाड  हनुमान 

मं दराच े पाठ माग े खोलीम ये दशा 

प मेस अतंर एक कमी अतंरावर- 

पुलाखाली भोकर 
 

दशा व अतंर- प मेस आंतर 1 क.मी. 

अतंरावर 

 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण दनांक 

13/03/2023 रोजीचे वेळ14.30 न द-36 

नंबर  

उशीराचे कारण- 

आज रोजी पो टला येऊन त ार द यान े

गरुन- 85/2023 कलम 

12 मुजूका  
 
 
 
 

फयाद च ेनाव- दगबंर पांडुरंग पाट ल वय 

34 वष यवसाय नोकर  पोउपिनर क 

नेमणूक पोलीस टेशन भोकर मोबाईल 

नंबर  98 50 550670 

आरोपी –  

आरोपी अटक नाह  

 

िमळाला माल,-रोख र कम नगद  2620/- 

पये व या याकड ल टाईम बाजार 

िमलन डे क याण ओपन या मट या या 

सा ह यासह िमळाला 

खलुासा वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपी हे दनांक 13/03/2023 रोजी 14.30 वाजता 

सुमारास भोकर शहरात िचखलवाड  येथील हनुमान 

मं दराचे पाठ माग े असले या मम ये बेकायदेशीर 

र या टाईम बाजार िमलन डे क याण ओपन नावाचा 

मटका जगुार खेळ पैसे लावनू खेळत व खेळवीत 

असताना यां यावर मटका जगुार रेड केली असता 

यां या ता यातून जगुाराचे सा ह य व नगद  रोग 

र कम असा एकूण 2620/ पया या माला सह िमळून 

आले हणून वगरेै फयाद व न वर माणे गु हा दाखल 

क न माननीय पोलीस साहेब यां या आदेशाने पुढ ल 

तपास कामी सपोउपिन जाधव यां याकडे दला  

दाखल करणार -   Hc69जाधव पो ट भोकर मोबाईल  

तपासी अमलदार ए.एस आय दलीप जाधव पो टे भोकर 

मोबाईल नंबर 

पो ट भार  अिधकार   पोिन उबाळे साहेब साहेब मो. 
 
 

 
 

 

 



पोलीस टेशन भोकर गुरन- 88@2023 कलम  380 भादवी  दनांक 13@03@2023 
पो टे चे 
नाव 

गु-घ-ता-वेळ व ठकाण@ 

गु हा दाखल तार ख वेळ 

गुरन@ कलम  फयाद  व आरोपी चे नाव  हक कत 

पोलीस 

टेशन 

भोकर 

ग-ुघ-ता-वेळ व ठकाण -  

द- 13@03@2023 रोजी 
वेळ अदंाजे दपुार  02-00 

वा- चे सुमारास राहते 

घर   

 
 

गु हा दाखल तार ख 

वेळ व न द मांक 

दनांक 13@03 @2023 

 21%39 चे वाजता न द 
मांक 43 

गु हा र ज टर नंबर व 
कलम-गरुन-88@2023 
कलम  380 भादवी   

फयाद &-शे- इ ान शे- आजी 
वय 40 वष धंदा ऑटोचालक 

रा- भोकर ता- भोकर ज- 

नांदेड मो- 7798975497 
 

आरोपी &अ ात  

खलुासा-  सादर वनंती क  वर नमूद  यावेळ  व ठकाणी अ ात इसमाने 

12@03@2023 रोजी रा ी फयाद  यांच ेसव कुटंुब फयाद चे डोळे लागत 

होते क  याची प ी ट ह  बघत बसली होती फयाद ने दार उघडे ठेवले व 

दनांक 13@03@2023 रा ीला वेळ अदंाजे दोन वाजता 2%00चे दर यान घरात 

ट ह  बघत जागीच अस याने कोणातर  अ ात इसमा घरात परेश क न 

काह तर  घेऊन पळून जात असताना फयाद  प ी हने आरडाओरड 

के याने व नंतर फयाद  व यांची प ी घरात येऊन कपाटाची पाहणी 

केली असता कोणातर  अ ात इसम कपाट मधून सो याचे सेवन पीस जनेु 

क  15000 पये रोख र कम 30 हजार पये नंतर 45 पयाचें रोग व र कम 

कोणातर  अ ात इसमाने चो न नेले आहे वगरेै जबाब व न वर ल माणे 

गु हा दाखल क न मापोनी साहेब यांच ेआदेशाने पुढ ल.तपास पोहेकॉ-2090-

पांढरे यां याकडे दे यात आले आहे दाखल करणार पो-हे-कॉ 69 जाधव पो ट 

भोकर (pso )मो. न9552500385 

तपािसक अिधकार  -पो हे कॉ@2090 मोबाईल नंबर 9850733744 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर गुरन-86/2023 कलम 279,337,338 भादवी  दनाकं 13.03.2023  

पोलीस 

टेशन 

गु.घ. ता.वेळ व ठकाण 

गु. द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद / आरोपी  हक कत 

भोकर गु.घ.ता. वेळ व ठकाण दनांक  

दनांक 13/03/2023 रोजी वेळ  

14.30 वा. चे दर यान िचखलवाड  

हनुमान मं दराचे पाठ मागे खोलीम ये 

दशा प मसे अतंर एक कमी 

अतंरावर 

पुलाखाली भोकर 
 
 

दशा व अतंर- प मेस आंतर 1 

क.मी. अतंरावर 
 
 

गु. दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक 13/03/2023 रोजीच ेवेळ 

दाखल वेळ - 20.27 टे.डा. न द 41 

वर  नबंर  

 
 

 

गुरन-86/2023 

कलम 

279,337,338 

भादवी 
 
 
 
 
 

फया द - शे.असलम श.े अ दलु 

र हम वय 54 वष धदंा टेलर रा. 

आ ी ह.म.ु भोकर मोनं. 
9921955810  
 
 

आरोपी-   

आरोपी अटक नाह  

उशीराचे कारण- 

आज रोजी पो टला येऊन त ार 

द याने 

खुलासा , वनतंी क  वर नमदू ता वेळ  व ठकाणी यातील फ याद  हा मोसा नं. MH26-BN-

3312 वर बसनु जात असताना भोकर ते कनवट रोडवर ल िघसडयाचे पाली जवळ 

सावजािनक रोडवर पाट मागनु येणार  407 जचा नबंर या वाहनाने पाठ मागुन मो.सा. टन 

जोरात इसम नामे स अहेमद हे खाली पडल ेव वर ल वाहनाने यास घसरत नेल ेलोक आरडा 

ओरड के याने स. अहेमद चालक यांने ेक केले यात यांना कमरेला जबर मार लागला व 

कमरेचे मनके तुटल ेआहे. व दो ह  • डोळयाने दसत नाह  यातील वाहन चालक चा चालक हे 

आपले व ता यातील वाहन भरधाव वेगात हयगई व िन काळजी पण ेमो.सा. चालवुन मोसा 

चालक नं. वर बसनु जात असताना भोकर ते कनवट रोडवर ल िघसडयाच े पाली जवळ 

सावजािनक रोडवर पाट मागनु येवुन यास गंभीर जखमी केले वगरेै जबाब व न वर माणे 

गु हा दाखल क न मा पो िन साहेब यांचे आदेशान ेपूढ ल तपास ASI जाधव यांचे कडे दे यात 

आला आहे  

 

दाखल करणार- पोहेका /69 एम. ड . जाधव, पो. टे. भोकर (PSO) मो.न 9552500385  

 

तपासीक अमंलदार -सपोउपिन ड .जी. जाधव पो. टे भोकर मो. न. 8605430645. 

 
  

पो ट भार  अिधकार   पोिन उबाळे साहेब साहेब मो.  

 
 

 

 







पोलीस टेशन हमायतनगर  ग.ुर.नं.60 /2023कलम 353,143,147,148,149,भा.द. व.सहकलम135म.पो.कायदावसह कलम3,7सावजिनक मालम ेचे नुकसान 

कायदा दनांक 13/03/2023 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

ग.ुर.नकलम कायदा 
तपासी अंमलदार 

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

फयाद चे नाव मोबाईल नंबर 
आरोपीचे नाव व प ा 

खलुासा 

हमायतनगर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.नं.60 /2023कलम 
353,143,147,148,149
,भा.द. व.सहकलम135म
.पो.कायदावसह 
कलम3,7सावजिनक 
मालम ेचे नुकसान 
कायदा 
 
 
 
उशीर चे कारण 

 
दनांक 13/03/2023 च े
रोजी सायंकाळ 16.00 
वा चे सुमारास ामीण 

णालय हमायतनगर 
समोर ल गेट जवळ 
ता. हमायतनगर 
 
गु हा दाखल वेळ- 
दनांक13/03/2023 
रोजी 22.43वाजता नोद 
नंबर 39वर 
 
 
 
 

नंदलाल भुरालाल चौधर  वय 
38 वष यवसाय नौकर  
स.पो.िन.पो. टे. हमायतनगर 

मोबाईल नंबर 9764123018 
 
आरोपीचे नाव –  
 

सादर वनंती क यातील फयाद  व सा ीदार हेपो. टे 
हमायतनगरगु.र.नं.55/2023 कलम 366 भा द. व.गु हयाच े तपास कामी 
ामीण णालय हमायतनगर येथे गेले असता यातील आरोपी  1 ते 11 

यांनीगैर काय ाची मडंळ  जमवून हातात वटाच े तकुडे व दगड घेऊन 
सरकार दवाखाना वर मारत होते यावेळ  आ ह  यांना गणवेशावर येऊन गद  
क  नका िनघनू जा याची सूचना केली असता सदरचे आरोपी लोक हे ऐकत 
न हते व यांची दगडफेक चालचू होती यातील आरोपीतांचे व इतर लोकांचे 
सोबतचे भांडणाचे कारण व न यातील आरोपी यांनी दगडफेक सावजिनक 
मालम ेचे नकुसान केल ेव आ हाला हणाले क  तुला काय करायचे त ूकोण 
आहेस रे पोलीस वा या चल येथनू िनघनू जा असे आ हाला धमकावून 
शासक य कामात अडथळा िनमाण केला आहे व सरकार  दवाखा याचे काचा व 
दवाखा यावर दगड मा न काचा फोडून नुकसान केले आहेवगैरे मजकुराचे 
फयाद व नबाजूस माणे पो.िन. साहेब यांच ेआदेशाने गु हा दाखल  
गु हा दाखल करणारठाणेअंमलदार ASI करेपो. टे. हमायतनगर 
मो.नं.7218111599 
ठाणे भार  अिधकार -पोलीस िनर क ी. ड.बी.भसुनरुसाहेब 
मो.नं.9834774799 
तपासी अमंलदार स.पो.िन.पाट ल पोलीस टेशन हमायतनगर मोबाईल नं 
9082055370 



पोलीस टेशन भोकर  गुरन-87/2023 कलम 363 भादवी  दनाकं 13.03.2023 . 

पोलीस 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळ व ठकाण 

ग.ु द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद / आरोपी  हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण दनांक  

दनांक 13/03/2023 रोजी 

वेळ 0.5.00 वा. चे दर यान 

राहते घ न हळदा तालुका भोकर 

पुलाखाली भोकर 
 
 

दशा व अतंर- प मेस आंतर 1 

क.मी. अतंरावर 

 
 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक 13/03/2023 रोजीच ेवेळ 

दाखल वेळ - 21.38 टे.डा. न द 

43 वर नंबर  

उशीराचे कारण- आज रोजी 

पो टला येऊन त ार द याने 
 

गरुन-87/2023 

कलम 363 

भादवी 
 
 
 
 
 

फया द -दगडू बालाजी 

भोसले वय 42 वष धंदा शेती 

राहणार हाळदा तालुका भोकर 

मोबाईल नंबर 95 

27206291 
 
 

आरोपी- अ ात 

 

आरोपी अटक नाह  

 

खलुासा , सादर वनंती क  वर नमोतार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  

यांची मुलगी दनांक 12 3 2013 रोजी र ववार अस याने मुलगी नाव े ती ाह  

घर च होती सायंकाळ  फयाद वर यांची मुलगी घरातील सवजण जेवण क न 

झोपले होते सकाळ  दनांक 13.3.2023 रोजी वेळ अदंाजे झरो पाच 

वाजता या सुमारास फयाद  झोपेतून उठून बिघतले असता मुलगी ती ाह  

झोपले या ठकाणी दसून न आ याने फयाद ने यां या प ीला उठवून 

मुलगी ती ाह  घरा दसत नाह  असे हणून फयाद  व यांची प ी 

यां याशी गावातील घर शेजार  जाऊन मुलीचे शोधा शोध केले असता मुलगी 

िमळून आली नाह  तर  कोणीतर  अ ात इसमाने फयाद या मुलीस पळून 

नेले असावे वगरेै जबाब व न वर माणे गु हा दाखल क न मा य पोलीस 

साहेब यां या आदेशाने पुढ ल तपास व उपिनराणी भ डवे मॅडम यां याकडे 

दे यात आला . 

दाखल करणार पोहेका/ 69 एम.ड .जाधव पो टे.भोकर पी. एस ओ मोबाईल 

नंबर 9373304540 

 तपास व उपिनराणी भ डव ेमॅडम मोबाईल नंबर 860524928 

पो ट भार  अिधकार  - पोिन उबाळे साहेब साहेब मो. 
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