
 

पोलीस टेशन लोहा  ो गुरनं. 243/2022 कलम  65(ई) म.दा.का.  माणे दनांक. 16/12/2022 
  पोलीस टेशनच े

नाव 

  रिज टर नबंर व कलम  गु हा घडला ता .  वळे ठकाण व दाखल ता. वळे फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नंबर, 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक होय 

/नाही 

हक कत 

 लोहा गरुनं  

243/2022 

 कलम 

 65 (ई) म.दा.का  

 गु ाच ेकारण : :-  

ो गु ाचा माल ितची चोरटी 

िव  कर याचे उ ेशाने ता यात 

बाळगलेला िमळून आला हणनू 

गु हा 

---------------–----- 

िमळाला माल:- 

एका  नायलॉन या िपशवीम य 

दशेी  दा  िभगरी सं ा िपवळे व 

लाल लेबल असलेल े

180   ML या काचे या 12 

िसलबंद बाँटल येक  बॉटल 

कमत 70 पये माणे  कमती 

840/-  चा माल  

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

 गु हा घडला---- 

 दनांक- 16/12/2022  च े13.40 वा सुमारास  

ठकाण : - बेरळी रोडने उज ा बाजूस हळदव 

येथे जाणा या क या रोड जवळ लोहा ता लोहा 

िज हा नांदडे 

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

दशा :   

पि मेस 01  कमी  

 

गु हा दाखल दनाकं:- 

द-16/12/2022 

 वेळ  14.19 वा 

 टे डा.न द नं 22 वर  

 

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

 चेक िल टची पतुता केली अगर कस े :-होय 

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

 फयादीच ेनाव :  

अशोक माधवराव क  े वय 57 वष 

वसाय नोकरी पोहकेा /408 पोलीस 

टेशन लोहा  

मोबाईल नंबर 9730726378 

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

एफआर आय त  दली का :-होय  

 

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

 आरोपीच ेनाव व प ा:- 

  

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

 आरोपी अटक :--  नाही 

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

 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने 

बेरळी रोडन े उज ा बाजूस हळदव येथ े जाणारे क या रोड 

जवळ ता. लोहा येथे  एका नायलॉन िपशवीम य े देशी दा  

भगरी सं ा, िपवळे व लाल लेबल असलेली 180 एम एल 

मते या देशी दा  भगरी सं ा या एकूण 12 सीलबदं बॉटल 

यके  कमत 70 पय े माणे एकूण कमती 840/- पयाचा  

ो गु याचा माल िवनापरवाना बकेायदेशीर र या िमळून आला 

वगरेै ितची चोरटी िव  कर याच ेउ ेशाने ता यात बाळगलेला 

िमळून आला वगैरे फयादव न  मा. पोिन सा यांचे आदेशान े

गु हा दाखल  

 

दाखलकरणार:-- 

NPC 999 येमेकर पो. टे लोहा मोबाईल नंबर 9923670999 

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

 तपािसक अमंलदार :-  

HC 1754 सूयवंशी  पो टे लोहा मो न. 7057524134 

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

पोलीस टेशन भारी - अिध.कार्याच ेनाव व मोबाईल नबंर:- 

मा. पो. िन  तांब ेसाहबे   पो. टे. लोहा मो.नं. 9850188100 

 

 

 



पोलीस ठाण ेमु ामाबाद     गरुन 285/2022  कलम  279,304 अ भादिव  दनाकं 16/12/2022 
 

पोलीस ठाण े गरुन व कलम ki गु.दा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार याचं े नाव व प ा 

मो.न. 

हक कत 

 

मु ामाबाद     . .             

.   

गुरन  

285/2022 

कलम  

279,304अ भादिव  

 

 

 

 

 

 

  

  

गु.घ.ता.वळे ठकाण 

दनाकं 

16/12/2022 रोजी  

05.30वा.  च े

दर यान हगंर या या 

पढु े िबदर नांदडे 

हायवे रोड या 

वळणावर 

 

गु हा दाखल तारीख 

वेळ 

दनाकं16/12/2022 

वेळ 10.19वाजता 

न द नंबर 14वर 

 

फयादीच े 

सिचन मारोती जाधव वय 

26 वष वसाय खाजगी 

नौकरी जात लमाणी 

राहणार बबरा तांडा तालकुा 

दगेलूर िज हा 

नांदडेमो.नं.9975908054 

 

 

आरोपी/मयत :-  

 

 सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील  मयत मोटरसायकल 

चालकाने आपल े ता यातील मोटार सायकल ही हाय गाई व िन काळजीपणाने 

भरधाव वेगात चालवून हायव ेलगत या लोखंडी बॅ रकेटला जोराची धडक दऊेन 

वतःचे मरणास कारणीभूत झाला वगैरे व पाच े फयादीच े जबाब वर  मा. 

सपोिन साहबे यां या आदशेाने गु ाचा तपास  पोउपिन वाघमारे यां या कड े

दे यात आला  

 

दाखल करणार : 

पोह ेका 2068 कागण ेपो. टे मु ामाबाद 

 

तपास अिधकारी :- 

पोउपिन वाघमारे   पोलीस ठाणे मु माबाद  मो नं. 

 

पो. टे. भारी अिधकारी------ 

सपोिन/ सं ाम उ व जाधव  पोलीस ठाण ेमु माबाद 

 मो.न.8999881900 
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पोलीस टेशन भोकर दनाकं 16.12 2022   
         

          

भोकर गु.घ.ता. वळे व ठकाण दनाकं  

14 .12. 2012 रोजी रा ी 02.00 ते 

03.00 वाजता चे दर यान 

फयादी या शेत गट मांक १९१ 

सावरगाव मेट शेत िशवार 

फयादीच े शेतात सावरगाव मेट 

तालुका भोकर 
 

आंतर व दशा 

  पूवस10. कलोमीटर  
  

गु. दा. ता. वे. व ठकाण---- 

दनांक 16/12/22 

वेळ 15.05 बा टे.डा. नोद 14 

 

िमळाला माल िनरक 

गु.र. न.  

485/2022  

 कलम  

379,34.  भा. द. वी. 
 

उिशराच ेकारण 

 फयादीने आज रोजी पो टला 

हजर येऊन त ार द याने. 

 

 

गलेा माल  

3HP  अ जठा कंपनीची अंदाज े

11,400/- पये कमतीची ज.ुवा. 
 

फयादीच ेनाव 

िव ल लसमना दवेड वय 52 

वष वसाय शेती राहणार 

सावरगाव मेट तालुका भोकर 

िज हा नांदडे मोबाईल मांक  

89 99 85 20 68 
 

आरोपीच ेनाव ----- 

आरोपी अटक-नाही. 

खुलासा सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व  ठकाणी यातील वरील 

आरोपी यांनी संगणमत क न फयादी या शतेातील होळावरील 

बांधा यावरची पा यातील मोटार 3HP ची अ जठा कंपनीची अंदाज े

11,400/- पये कमतीची ज.ुवा.चो न नेले अस याचे जबाब व न मा.पो. 

िन.पाटील साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास व शोध 

कामी िबट पोहकेा 2058 कदम यां याकडे दे यात आला 

दाखल करणार  

पो.हे.का.2820 बी. यू.जाधव PSO पो ट भोकर  

मोबाईल नंबर 9823227195 
 

तपासी अमलदार 

 पो.ह.ेका.2058 डी.एस.कदम पो. टे.भोकर मो. नं.9049320582 
 

पो ट भारी अिधकारी 

 पो. िन िवकास पाटील मो.9923104521 
 

  यातील आरोपी ह ेमौज ेसावरगाव मेट तालकुा भोकर येथ ेराहत असून पो.. टे.ला यां यावर चाल ूवषात गु हा दाखल नाही. 

 
 
 



पो टे  कंधार गु.र.न.383/2022   कलम  12 (अ)  म.जु .का  . . द.16/12/2022 
पो. टे. चे नाव      ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हक कत  

 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गुरन. 

 383/2022 

कलम   

12 (अ ) म जु का  

 गु हा घडला:-  

द.  16/12/2022 च े 16:45 

वाजता  सु  जय हनुमान पान 

शॉप पेटवडज येथे 

 

 दि णेस 20 कमी 

 

गु हा दाखल:- 

 द. 16/12 /2022 

 वेळ  19 :17 वाजता 

 टेशन डायरी न द  31 वर.    

 

िमळाला  माल    :-. 

 नग द 1610 पये व जुगाराच े

सािह य  

 

 फयादी च ेनाव   :-.  

गोपाल चं पाल इं ाळे वय 35 वष वसाय 

नोकरी पोउपिन पो टे कंधार मोबाईल नंबर 

9975754256. 

 

FIR त दली का:- होय 

 

 आरोपी चे नाव व प ा :-  

   

आरोपी अटक:- नाही 

 

खुलासा; ------       सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपीने आप या पानटपरीत िबना परवाना 

बेकायदशेी र या टाईम बाजार नावाचा मटका जुगार खेळत व 

खेळवीत असताना नगदी 1610 /-  व जुगाराच ेसािह य सह िमळून 

आला आह ेवगैरे फयाद व न  मा पोिन  साहबे यां या आदशेाने गु हा 

दाखल क न तपास पोहे का 1959 वहारे यांचे कड े दला. 

    

दाखल करणार:- 

 PS0 / hc/2046 कामजळगे      साहबे पो टे कंधार,  

मो नं9421769882  

 

तपासी अंमलदार:----   

hc / 1959 वहारे    साहेब पोलीस टेशन कंधार.   

मो नं. 9604333256 

 

  पो टे भारी अिधकारी याचंे नाव व मोबाईल माकं  

  पोिन  पडवळ साहबे  मो नं9420841070         

 
                               
  



 

पो टे तामसा   115/2022 कलम 279,304(अ)भादवी  दनाकं - 12/12/2022 . 

पो. टे च े

नाव  

गुरन  व कलम  ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण फयादी चे नाव ह ककत 

तामसा गुरन :-- 

115/2022 

कलम:-- 

279,304(अ) 

भादवी  

 

 

   

दनाकं:-- 

द.01.12.2022 रोजी दपुारी 

12.30 वा. च ेसमुारास नवीन 

बस थानक तामसा रोडवर 

ता.हदगाव िज हा नांदडे  

पि मसे  01 क .मी. 
 

ग.ुदा.ता.वेळ द :--  

16. 12.2022   

रोजी  18.56 वा 

.न द नं 17 वर . 

उिशराचे कारण - 

फयादी हा याचंा भाऊ मरण 

पाव याने याच े धा मक 

काय म क न आज रोजी  

पो टला येऊन जबाब दला 

आह.े 

 फयादी चे नाव :- 

िनिखल ेमचंद काला वय 39 वष 

वसाय ापार रा.तामसा 

ता.हदगाव  िज हा नांदडे 

मो.न.9403525570 

 

आरोपी चे नाव व प ा:--  

  

आरोपी अटक नाही 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील फयादीचा 

मयत भाऊ ि तेश  ेमचंद काला वय 35 वष रा.बालाजी मं दर जवळ 

तामसा ता. हदगाव िज हा नांदडे हा द.01/12/2022 रोजी 12:30 

वाजता सुमारास गोडाऊण  व न ना हा  रोडने नवीन बस थानक 

तामसाकड ेपायी पायी येत असताना कार चा चालकाने याच ेता यातील 

कार ही हदगाव कडून नांदडे कड ेजाणारे रोडने चकु या साईडने भरधाव 

वेगात िन काळजीपण ेचालवून फयादीचा भाऊ ि तेश यास धडक दली 

यामळेु भाऊ ि तेश याच ेडो यात गंभीर दखुापत झा याने याचे मरणास 

कारणीभूत झाललेा आह ेवगैरे जबाब व न गु हा दाखल. 

दाखल करनार /. 

pso HC 83 राठोड    पो टे तामसा मो.न.9960425932 
 

तपासीक अिधकारी याचं ेनाव :--    

 मा.सपोनी ी दळवे सा.   पो. टे.तामसा  नंबर:--  7744827771 
 

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

मा.api दळवे सा. पो. टे. तामसा  मो.न.-7744827771 

 



माडंवी गुरन न.ं  :- 92/2022 कलम :- 509,504,506 भादवी द. 16/12/2022 

पो. टे. च ेनाव  गरुन /  व कलम  गुरन / आ.मृ / पनाका / िम सग घडला 

व दाखल  

फयादी चे नाव व प ा व मो. न.ं आरोपी 

च ेनाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाही 

                 ह ककत  

 मांडवी गुरन नं.  :-  

92/2022 

कलम :-  

509,504, 

506 भादवी 

 

 

 

 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 13/12/ 2022 रोजी  

वेळे 17:00 वा 

ठकाण :  उमरी बाजार 

ता. कनवट  

 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 16/12/2022  

च े17:26 वा.  

न द नंबर :- 16 वर  

  

फयादी च ेनाव :-  

 

FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

 

आरोपी चे नाव :- 

 आरोपी अटक :- िनरंक 

 

सादर िवनंती क ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

फयादी बाई ही ितची बिहणीच े घरी असताना सायंकाळी 

पाच वाजता यातील आरोपीने फयादी वाईस दरवाजासमोर 

येऊन तुला मला काही सांगायच े आह े असे हणून यांनी 

फयादीस तु यासोबत संबंध ठेवू द ेतू लय चांगली आहसे अस े

हणाला व फयादी बाई तेथून जात असताना तू मा यासोबत 

बोलली नाही तर तुला खतम करतो असे हणून जोरजोरात 

िशवीगाळ केली व वाईट हतूेने अपश द बोलून फयादीचा 

एकांतपणाचा भंग केला वगैरे त ारी व न गु हा दाखल क न 

मा सपोनी िशवरकर साहबे याचं ेआदशेाने पुढील तपास बीट 

पोह ेका 16 57 कदम यां याकड े दला  
 

तपासीक अिधकारी 

 पोह ेका 1657 कदम पो ट माडंवी मोबाईल माकं 

7218242057 

पो. टे. भारी अिधकारी नाव :- 

 .स.पो. िन. िशवरकर पो. टे. मांडवी मो. नं. 9922322312 

 

 

 

  



 

पोलीस टेशन हदगाव भाग 6 गरुन.ं 350/2022 कलम 12( अ) म. ज.ुका दनाकं 16/12/2022 

  पोलीस 

टेशनचे नाव 

 गु हा रिज टर 

नबंर व कलम 

 गु हा पना अ. ./ ो ही/घडला व 

दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नबंर आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक होय नाही 
हक कत 

पोलीस 

टेशनच े

नाव 

हदगाव  

 

गुरनं. 

350/2022 

कलम 

 12( अ) 

 म. ज.ुका  

 

 

  

 

 

 

 

 

 गु हा घडला दनाकं 

- द.16/12/2022रोजी 

16.00 वाजता या समुारास 

बाजार ग लीतील 

नगरपािलके या टीन  

शेडम य ेहदगाव    

 ता. हदगाव  

 

दशा :  

पि मसे 2 km  

 

 गु हा दाखल दनाकं:- 

16/12/2022  

वेळ 19.59 

टे डा.नोद नं.  30 वर                  

 

 

 फयादीचे नाव :-  

दगंबर पुंडिलक पाटील  वय 33 वष 

वसाय. नोकरी  पो.उ प िन भोकर 

नेमणकू पोलीस टेशन भोकर    

ता. भोकर िज. नांदडे. 

मो.नं. 9850550670 

एफआर आय त  दली.  

आरोपीच ेनाव पता :-  

  

िमळाला माल :-  

जुगाराच ेसािह य व नगदी 8505/ 

पये 

 आरोपी अटक : नाही  

खलुासा. 

 वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील लोकांकडून पैसे घेऊन 

िच ावर आकड े दऊेन क याण लोज क याण ओपन नावाचा मटका 

जुगार खेळत व खेळवीत असताना नगदी 8505/ पये व जुगारा या 

सािह यासह िमळून आले वगैरे व न गु हा दाखल क न पुढील तपास 

कामी मा.पोिन. साहबेाचं ेआदशेाने   तपास कामी पोहकेा HC/2342 हबंड  

सा.यां याकड े दल.े 
 

तपासी अिधकारी  

पोहकेा /2342 हबंड  साहबे मो. नं. 9284422052 

 

दाखल करणार:-  

 HC 1099 गायकवाड सा.पो. टे.हदगाव मो.नं. 8888636700 

 

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नंबर:- 

पो.िन. पवार साहबे पो. टे.हदगाव मो.नं.8806994154 

 

 माननीय पोलीस अधी क साहबे याचं ेसचूना माण े

 

 



. 

  पो. टे. उमरी    आ.म.ृन.55/2022   कलम 174 CRPC  द.16/12/2022. 

पो. टे. च े

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा 

आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हक कत  

 

उमरी    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.म.ृन. 

 55/2022  

कलम  

174 CRPC.  

  आ.म.ृघडला:- 

द.13/10/2022  च े 

सकाळी 05.30 ते 

16/12/2022 वा या पूव  

वेळ न  नाही िशगणापरू 

िशवार नांद ेपागात. 

 

आ .मृ.दाखल:- 

द.16/12/2022  

वेळ 17.14वा. टेशन 

डायरी न द  19 वर.  

 

 

खबर दणेार :-  

रा ल गंगाधर हनुमंते,वय 27 वष, वसाय 

पटर रा. फुलेनगर धमाबाद. 

 

FIR त दली का:- होय 

 

 मयताच ेनाव व प ा,, :-  

किपल  गगंाधर हनुमंते,वय 25 वष, 

वसाय पटर रा.फुलेनगर धमाबाद. 

 

 उिशरा चे कारण :-  

आज रोजी कागदप  ा  झा याने. 

 

मरणाचे कारण :. 

 पा यात बुडून मृ यू. 

 

खलुासा; सादर िवनंती क  वर नमूद खबर दणेार याचा लहान भाऊ हा द. 

13 /12/ 22 रोजी सकाळी 05.30 वा जारी कोट येथे सासरवाडी जातो 

हणून घ न मोटर सायकल नं MH 26 B7 28 तारीख पचार दर यान   23 

/10 /2022 वा ही वर गेला होता. ती मो सा. आज रोजी िशगणापूर येथील 

पोलीस पाटील यांनी कळिवल ेव न पाहणी केली असता तो मयत माझाच 

भाऊ अस याच ेखा ी झा याने बाबत या अजाव न बाजसू माण े 

मापिनसा यां या आदशेाने वर माण ेआ  दाखल. 

 

दाखल करणार:- --      

  hc 1670 जाधव साहबे पोलीस टेशन उमरी  

 

तपासीक अमलदार:--  

HC 2354 गेडाम नेमणकू पोलीस टेशन.  उमरी  

 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 

मा. पो. िन. भोसल ेसाहबे पो . टे.  उमरी  

 

 

  



मा र द.16/12/ 2022 cr no 128/2022 

पो. टे.चे 

नाव 

गुरन/ कलम गु हा घडला व दाखल फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 

नबंर व आरोपीचे नाव व प ा 
हक कत 

पो. टे.च े

नाव - 

मा र  

गुरन 

128/2022 

कलम 

 65(ई) 

 भा द िव 

 

 

 

 

 

गु हा घडला- 

 द.15/12/2022 रोजी 

18:00 

वाजताच ेसुमारास मौज े

पवनाळा( खालचा) 

तालुका मा र येथील 

 

 पि मसे 22 km 

 

गु हा दाखल दनाकं -   

16/12/2022 

चे 07.17  वा.   

टे.डा 08 मांक वर  

 

फयादीनाव:- 

 पवनकुमार गजानन राऊत  

वय-28 वष   वसा. 

नोकरी मोबाईल  

8975703774 

 

आरोपीच ेनाव :-  

 

 सादर िवनतंी क  वर नमदू तारीख वेळी व ठकाणी  यातील आरोपीने 

आप या ता यात बकेायदेशी रता िबना परवाना मऊ फुलाची हातभ ी 

गावठी दा  आंबट उ  वास येत असलेली 40 िलटर4000 ़ चोरटी िव  

कर याचे उ ेशान ेबाळलेला िमळून आला व याला माहीत असताना स या 

ामपंचायत िनवडणूक अस याचे तरी चोरटी िव  करत असताना िमळून 

आला वगैरे फयाद व न माननीय पोलीस िनरी क यां या आदशेान ेगु हा 

दाखल क न पुढील तपास कामी बीटNPC/777 आड ेयां याकडे दला 

 

दाखल क रणार- 

NPC/34 च हाण सर  पो टे मा र  

 

तपास कामी 

 बीट NPC/777 आड ेपो टे मा र  

  

 

 

 

  



 

कंुडलवाडी  गुरन 141/2022 कलम 283भादिव माणे द.16/12/2022 

पो. टे.च े

नाव  

गुरन व कलम ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण फयादीच ेनाव/आरोपी च ेनाव व प ा हक कत 

कंुडलवाडी गरुन  

141/2022 

कलम 

283,भादिव 

 

 

 

 

 

 गु हा घडला ता.वळे 

व ठकाण 

द.16/12/2022 

रोजी चे 12:30 वा. 

हेडगवेार चौक 

रोडवर कंुडलवाडी 

तालुका िबलोली 

 

गु हा दाखल:- 

द.16/12/2022 

रोजी चे 13:03 वा 

नोद न.ं17 

 

फयादीच ेनाव:-  

सुनील बालाजी बा टेवाड वय 32वष 

. नोकरी PC 666 पो. टे 

कंुडलवाडी तालुका िबलोली िज.नांदडे 

 

आरोपी च ेनाव:- 

  

 

खलुासा:-सादर िवनंती क  वर ता वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीने आपला ऑटो हा भर र यात उभा क न येणा या-

जाणा या लोकांना व वाहनास अडथळा व अपघात होईल अशा 

प तीन े उभा केला िमळून आला हणून भादिव कलम 283 

माणे गु हा दाखल क न माननीय Api साहेब यां या आदेशाने 

पुढील तपास कामी HC 1921कदम  यां याकड े दला. व 

आरोपीस CRPC कलम 41(अ) माणे नोटीस देऊन सोड यात 

आले. 

गु हा दाखल करणा याच ेनाव:-  

Npc.1191आड ेपो. टे. कंुडलवाडी  मो.न.ं8806267320 

तपिसक आमलदार:- 

HC.1921 कदम.पो. टे. कंुडलवाडी  

भारी अिधकारी:-  

मा. Api कासल ेसाहेब पो. टे.कंुडलवाडी 

 

 
 



कंुडलवाडी  भाग 6 गुरन 142/2022 कलम 283 भादिव माणे द.16/12/2022 

पो. टे.चे नाव  गुरन व कलम गु.घ.ता.वळे व ठकाण फयादीच ेनाव/आरोपी चे नाव व 

प ा 

हक कत 

कंुडलवाडी गुरन  

142/2022 

कलम 

283,भादिव 

   

 

 

 

 

 

 गु हा घडला ता.वळे व 

ठकाण 

द.16/12/2022रोजी 

च े12:45वा. हेडगेवार 

चौक रोडवर 

कंुडलवाडी तालकुा 

िबलोली 

 

गु हा दाखल:- 

द.16/12/2022रोजी 

च े13:32वा 

नोद नं.18 

 

फयादीच ेनाव:-  

सुनील बालाजी बा टेवाड 

वय 32वष . नोकरी PC 

666 पो. टे कंुडलवाडी 

तालकुा िबलोली िज.नांदडे 

 

आरोपी च ेनाव:- 

  

खलुासा:-सादर िवनंती क  वर ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने आपला ऑटो हा 

भर र यात उभा क न येणा या-जाणा या लोकांना व वाहनास अडथळा व अपघात 

होईल अशा प तीने उभा केला िमळून आला हणून भादिव कलम 283 माण ेगु हा 

दाखल क न माननीय Api साहबे यां या आदशेाने पढुील तपास कामी HC 

1921कदम  यां याकड े दला. व आरोपीस CRPC कलम 41(अ) माण ेनोटीस दऊेन 

सोड यात आल.े 
 

गु हा दाखल करणा याच ेनाव:- 

 Npc.1191आडे पो. टे. कंुडलवाडी मो.नं.8806267320 
 

तपिसक आमलदार:- 

HC.1921 कदम.पो. टे. कंुडलवाडी  
 

भारी अिधकारी:- 

 मा. Api कासल ेसाहबे पो. टे.कंुडलवाडी 

 
 

 

 

 

 

  



 

कंुडलवाडी  गुरन  143/2022 कलम  324,504,506,.भादिव माण े द.16/12/2022 
पो. टे.चे नाव  गुरन व कलम गु.घ.ता.वळे व ठकाण फयादीच ेनाव/आरोपी चे नाव व प ा हक कत 

कंुडलवाडी गरुन  

143/2022 

कलम 

324,,504,506,.

भादिव  

   

 

 

 

 

 गु हा घडला ता.वळे 

व ठकाण 

द.16/12/2022 चे 

दपुारी 10.00वाजता 

फयादीचे राहत ेघरी 

अजापूर ता. िबलोली  

  

गु हा दाखल:- 

द.16/12/2022रो

जी च े20.59 वा 

नोद न.ं25 

 

 

फयादीच ेनाव:-   

 

आरोपी च ेनाव:-  

 

खुलासा:-सादर िवनंती क  वर ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीनी 

यातील फयादीचे  उजव े हाताच े पंजावर चाकून े मारल े व इतर ठकाणी 

मा न र  काढल े वगैरे जबाब  व न वर माण े गु हा दाखल क न 

मा.स.पो. िन. साहबे यांचे आदशेान ेतपास कामी HC .1921 कदम साहेब 

यां याकड े दल.े 
 

गु हा दाखल करणा याच ेनाव: 

Npc 1191 आड ेसाहेब पो. टे. कंुडलवाडी मो.न.8806267380 
 

तपिसक आमलदार:- 

 HC.1921 कदम  .पो. टे. कंुडलवाडी 
 

पो टे भारी अिधकारी:-  

स.पो.िन. कासल ेसाहेब पो. टे. कंुडलवाडी मो,न.9823017330. 

 
 

 

  



पोलीस टेशन भोकर दनाकं 16.12 2022 DCR ची मािहती 

पोलीस 

टेशन 

गु.घ. ता.वळे व ठकाण 

गु. द. ता.वळे  टे.डा.न द 

गरंुन व कलम फयादी 

आरोपी 

 हक कत 

भोकर गु.घ.ता. वळे व ठकाण 

 दनांक 16.12. 2012 रोजी 

17.50वाजता मौजे डौर 

येथील बस टँड जवळ तालुका 

भोकर  
 

आंतर व दशा   

दि णेस 06 कलोमीटर 
 

गु. दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक 16/12/22 

वेळ 21.18 बा 

टे.डा. नोद 24 
 

िमळाला माल -दशेी दा  

भगरी सं ा या 180 ml 

मतेचे एकूण 48 बॉटल ित 

बॉटल 70 पये दरा माण े

एकूण 3360 /- पयाचा  

माल  

गु.र. न. 

486/2022 

कलम 

 65e,85      

महारा  

दा बंदी 

कायदा 

 

 

फयादीच ेनाव 

ंकट हाद आलेवार वय 42 वष 

वसाय नोकरी पोहकेा 988 नेमणूक 

पोलीस टेशन भोकर  

मोबाईल नंबर 9130550052 

 

आरोपीच ेनाव 

  

 

खुलासा सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व  ठकाणी यातील आरोपी यांनी मौजेडोर येथील 

बस टॅ ड जवळ दशेी दा  भगरी सं ा या िवनापरवाना बेकायदेशीर र या यां या ता यात एक 

नायलॉन या थैलीत कागदी बॉ स म ये दशेी दा  भगरी सं ा असे कागदी लेबल असले या 180ml 

मते या 48 बॉटल ित बॉटल 70 पये दरा माण े असे एकूण 3360 पयाचा मालाची चोरटी 

िव  कर या या उ शेाने वतःचे ता यात बाळगून िमळून आले हणून गु हा दाखल क न माननीय 

पपो. िन. पाटील साहबे यांचे आदेशाने पुढील तपास कामी बीट पोहे का 487 कदम यांचे कड ेदे यात 

आला आहे 
 

दाखल करणार  

पो.हे.का.2820 बी. यू.जाधव PSO पो ट भोकर मोबाईल नंबर 9823227195 

तपासी अमलदार 

 पो.ह.ेका.487 एस.एल.कदम पो. टे.भोकर मो. नं.9763356368 

पो ट भारी अिधकारी  

पो. िन िवकास पाटील मो.9923104521 
 

घटना थळी भटे देणारे अिधकारी  

पो.हे.का.487कदम सोबत पोहकेा 988  आलेवार ह ेडोर ता. भोकर येथे ोि हशन पु याची मािहती 

काढून केसेस करणे कामी रवाना  दनांक16/12/2022रोजी टे.डा. न द न.18 वेळ 16.18 वर 

रवाना  परत आ याची वेळ दनांक 16.12. 2022   21.18 न द न.24 

 आरोपीचा पूव इितहास  यातील आरोपी यां यावर पो टला चालू वषात यापूव  गु हा दाखल नाही. 

 आरोपीवर केलेली ितबंधक कायवाही यातील आरोपी मांक 01. याम नर  पडलवार यास सीआरपीसी कलम 41 /अ/1 नुसार नोटीस दऊेन सोड यात आले. टे.डा.न द 

25 वळे 21.42  



 

पो. टे. कंुडलवाडी  गूरन 144/ 2022कलम 65(ई) म.दा.का. द.16/12/2022 

पो. टे चे 

नाव 

ग.ुर.न.व 

कलम 

ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण  फयादी चे नाव  ह ककत 

कंुडलवाडी गूरन  

144/2022 

कलम. 

65(ई)  

म. दा.का. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ूघ.ता.वळे व ठीकान :- 

द.16/12/2022रोजी 19.20वा.   

ामपचंायत कायालय समोर 

पपळगाव तालुका िबलोली 

 

ग.ूदा.ता.वेळ : 

 द.16/12/2022 

रोजी 22.52वा 

. टे.डा.  26वर 

 

िमळाला माल :- 

 एक िलटर मतेच े शदी ने भरलेल े

20 पॉकेट यके पॉकेट 30 पये 

माण ेएकूण 600/₹ पय ेचा माल  

 

फयादीच ेनाव  :- 

 संजय लगुराम यापलवार  

वय 32 वष  वसाय. नोकरी 

PC.183पो. टे. कंुडलवाडी 

मो.8888486183 

 

आरोपी च ेनाव :-   

 

 

 

 

खलूासा :- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीने िवनापरवाना बेकायदशेीर र या शदी ने भरलले े  20 पॉकेट 

यके पॉकेट 30 पये माण ेएकूण कमत 600/- पया चा माल िजची 

चोरटी िव  करीत असताना िमळून आला वगैरे फयाद व न गु हा 

दाखल क न पुढील तपास कामी पो.ह.े का 1921 कदम यां याकड े दला 

आह.े व आरोपीस CRPC 41(अ) माण ेनोटीस दऊेन सोड यात आल.े 

 

दाखल करनार :  

 PSO. Npc. 1191आड ेसर पो. टे. कंुडलवाडी मो.8806267380 

 

तपासीक अमंलदार:- 

 HC . 1921 कदम साहबे  पो. टे. कंुडलवाडी मो.8007753455 

 

भारी व चाज अिधकारी :-  

मा.Api कासल े साहबे मो. 
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पो. टे. कनवट गुरनं 246/2022 कलम 65 (E) मदाका 

पो. टे. चनेाव  गरुन / आ.मृ / पनाका / िम सग घडला व कलम  गरुन / आ.मृ / पनाका / िम सग 

घडला व दाखल  

फयादी च ेनाव व प ा व मो. नं. आरोपी चे 

नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाही 
                 ह ककत  

कनवट  गुरन नं.  :-  

246/2022  

कलम :- 

 65(E) मदाका  

 

िमळाला माल:-  

एका पांढ या पो याम ये दशेी दा  बॉबी 

सं ाच े काटूनच े पाच बॉ स या येक 

बॉ सम ये  90एम.एल.चे बॉबी सं ा 

असे लेबल असलेल े लाि टकचे एका 

बॉ सम ये शभंर नग कमती येक 

बॉटल ची 35 पये दरा माणे असे 

एकूण 90 एम एल चे 500 बॉटल कमत 

अंदाज े35×500=17500 पये  

एका का या रंगाची िहरो कंपनीची 

मोटार सायकल ितचा नंबर एम एच -26 

-ए.ज.े-9040 पाहता जु.वा. कमती 

अंदाज े20,000 असा एकूण=37500 

पये 

गु हा घडला ता.  वेळ व 

ठकाण :- 

द. 16/12/ 2022 रोजी 

वेळ 19.30 वा . मौजे 

मारेगाव वरच ेघाटात  

 

 गु हा  दाखल ता. व वळे : 

द. -16/12/2022 

 च े22.17 

न द नंबर :- 28 वर  

 

 

फयादी च ेनाव:-.  

परमे र गणपती गाडेकर वय 

32 वष , वसाय पो.कॉ. /440 

नेमणुक पोलीस टेशन कनवट 

ता. कनवट िज. नांदेड  

 मो. नंबर 8805026440  

 

आरोपी च ेनाव :-  

 

FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

 

आरोपी अटक :- --- 

 

 

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील  

आरोपीने  आपले ता यात िवनापरवाना बेकायदशेीर र या 

दशेी दा ची चोरटी िव  कर याकरता 90 एम एल या 500 

बॉटल  कमती 17500  पये व एका का या रंगाची िहरो 

कंपनीची मोटार सायकल ितचा नंबर एम एच -26 -ए.ज.े-

9040 पाहता ज.ुवा. कमती अंदाजे 20,000 असा 

एकूण=37500 पये ोि हजन गु ाचा माल दशेी  दा    

ता यात बाळगनू िमळून आला . वगैरे मजकुरा या 

फयादीव न वर माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास 

कामी पो. िन. साहेबांचे आदशेाने Hc /1052 ब डलेवाड यांच े

कडे दले.  

 

दाखल करणार :-  

पो.हकेॉ/915 राठोड पो. ट.े कनवट मो. नं.9850143382 

तपािसक अंमलदार :-  

 पो.ह.ेकॉ/1052  ब डलेवाड पो. टे. कनवट  

मो. नं. 9923471052 

पो. टे. भारी अिधकारी नाव व मोबाईल नंबर :  

पो. िन. साळंुख ेसाहेब पो. टे. कनवट  

 मो. नं. 9422242568 

    

     

 



 
  

  



 
  

 



 



 

 


