
 
 

पो टेचे  नाव उमर  ग.ुर.न.:- 19/2023 कलम 3o4(अ) 279,भादवी सह कलम 134/177 mvAct द.31/01/2023 

पो टेचे  नाव  गरुन,ंआ ,पनाका  
िमिसगं व कलम 

गरुन,ंआ ,पनाका  
घडला व तार ख व वेळ 

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

ह ककत  

 

उमर  ग.ुर.न.:- 19 

/2023कलम 

304(अ) 279 

भाद व सह कलम 

134/177 mvAct 
 
 
 

गु हा घडला दनांक 

द.31/01/2023च0े3: 00वा. मोजे 

पवू भोकर रोडवर झरो ना गावचे 

िशवारात नामदेवता जवळ 

सावजिनक रोडवर mH 26 Ay 

1390 मोटार सायकलला 
तालकुा उमर  ज हा नांदेड 

 
गु हा दाखल दनांक 

द.31/01/202चे 11:3वाजता9 न द 

न.10 

 
. दशा व अतंर:-  उ रेस आठ 

कमी 

फयाद च े नाव ाने र पता 
रामदास आपलुवाड वय ३३ 

वष यवसाय मजुर  राहणार 

बोळसा बु कु मोबाईल नंबर 

7038523738 ता उमर  पोलीस 

टेशन उमर   

 
आरोपीच ेनाव व प ा:-  
 
 
आरोपी अटक:- नाह   

 
  

खुलासा:- सादर वनतंी क   वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी तार ख वेळ  व 

ठकाणी माझा भाऊ भोकरउमर  रोडवर झरो नागावचे िशवारात नागदेवता जवळ 

सावजिनक रोडवर मोटर सायकल ला कोणीतर  अ ात वाहन चालकाने आप या 
त यातील वाहन भर धाव वेगात हयगयीन े व िन कळजीपणाने चालनू माझे 

भावाचे मोटार सायकल ला जोराची धडक देऊन गभंीर जखमी  केले व जखमीस 

मदत न करता पळून गेला यांचे मरणास अ ातव वाहन व चालक कारणीभतू 

झाला आहे वगैरे पो. िन. सा. यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पढु ल कारवाई 

व तपास कामी बीट Npc 1017 क े साहेब यां या कडे दला 
 
दाखल करणारा:-   Npc 809 वावळे सरपो टे उमर  

तपास कामी बीट Npc 1017 क े 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 



 

पोलीस टेशन माहुर  आ  03/2023कलम 174 CRPC  दनांक31/01/2023 

पो टेचे
नाव 

आ नंबरवकलम आ घतावेळव ठकाण खबरदेणारेचेनाववप ा ह ककत 

माहूर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ  

03/2023कलम 174 

CRPC माने 

 आ  घ ता वेळ व ठकाण दनाकं -

30/01/2023 ते 31/01/2023 च े
08:00 पवु . मौजे माहुर क पलनगर 

ता माहुर ज नांदेड 
 
 
आ  दाखल वेळ दनांक -
31/01/2023 
वेळ 08:55 वाजता टेट. डा. न द 06 

वर 
 
 

खबरदेणारेचेनाववप ा –ध डबा द ा 
पहुरकर वय 55 वष यवसाय यापार 

रा आनदंनगर हवरा ता महागाव ज 

यवतमाळ मो 9767262331 
 
________________ 
मयताचे नाव:- 

शकंर ध डबा पहुरकर वय 30 वष रा 
माहुर ता माहुर ज नांदेड 

मरणाच ेकारण:- 

आिथक अडचणी सकंटाळून गळफास 

घेऊन मयत 

सादर वनतंी क  वरनमदू तार ख वेळ व ठकाणी यातील 
मयत हा आिथक अडचणी सकंटाळून भा या या घरात 

कपीलनगर माहुर येथे गळफास घेऊन मरण पावला आहे वगेरे 

अजा व न आ  दाखल क न मापोिन साहेब यां या आदेशाने 

पु ढल तपास कामी बट NPC/777 आडे यांचे कडे दला.  
 
दाखल करणार :- PSOHC/764 साहेब पो टे माहुर म  न ं
 788768 7478 
 
तपासी अमंलदार- NPC/777 आडे मोन7ं020105812 

पो टे भार  अिधकार - पोलीस िनर क  ी नामदेव 
िलबंाजी र ठे मो 9923388510 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 

 



 

पो. टे िवमानतळ पनाका नं.57/2023 कलम 323,504,506,34  IPC द.31/01/2023 
 

िज हावपो. टे.चे
नाव 

गु हाघडला/दाखल/ ा द./वे
ळ 

गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

. िवमानतळ ग.ुघ.ता.वेऴ व 

ठकाण -

द.30/01/2023रो
जी सं याकाळी 
19.30 वा.चे 
सुमारास फयादीचे 
घरासमोर  
माळटेकडी 
ता.िज.नांदेड 

 

 

गु हा दाखल ता.वेऴ -

द.31/01/2023 वेळ 

14.06      

टे .डा.नं.32 

 

 

 

पो. टे िवमानतळ 

पनाका न.ं  57/2023 

कलम 323,504, 

506,34  IPC 

 

फयादी -शेख अितक 

िप.शेख युसुफ वय30वष 

.िम ीकाम  

रा.माळटेकडी 

ता.िज.नांदेड 

मो.8149531683 

 (जात मु लीम) 

 

 

 

आरोपी - 

 

 

 

खुलासा -सादर िवनंती क  ,वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी व 
याची आई असे दोघेजण यांचे घरासमोर बसल ेअसता आरोपीतांनी सगणंमत क न 

आरोपी ं .1याने तु या मळेु माझे घरी भांडण े होत आह े तझुी दाखवतो असे हणुन 
िशवीगाळ क न धमक  देव ु लागला यावर  फयाद ने का िश या देतोस अस े
हणाला असता थापडबु याने मारहाण केली यामार मारहाणीत फयाद च े

डो यात,तोडांवर मकुा मार लागला या झटापट त डाव े पायाचे पजांस 
वरखडले आहे व  आ. ं .2याने फयाद च े आईस  िशवीगाळ क न 
थापडबु याने मारहाण केली व  दोघांनी िमळुन फयाद स त ुकामाला कसे 
जातोस ते पाहतो  अस े हणुन धमक  दली वगरेै मजकुराचे जबाबव न 
मा.पो.िन.सा.यांचे आदेशाने पनाका दाखल क न पढु ल कायवाह  कामी 
PSI रेडेकर सा  यांचेकडे दे यात आला  
दाखल करणार -HC1986 कानगुले मो.9657707486 
तपास करणार –पोउपिन रेडेकर मो.8275969006 

 

भटे दले या अिधका-याचं ेनाव व भटेीचा वेळ- घटना थळी भेट -पोउपिन ग ड सा 

. द.31/01/2023 वेळ 18.00 sd.no.39 

 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                              



 

 

 

 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन.59 /2023 क 379 माणे  िद   31/1  /2023 

पोलीस ेशन 
चे नाव 

गू.र.न.व कलम   गू.घ. ता. वेळ व  
िठकाण 

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

देगलूर  गूरन.59 /2023 
क 379 माणे  
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.30.1.2023 रोजी 
22.00 ते  िद 
31/01/2023 रोजी चे 
06.30 वाजताचे  दर ान  
बंडा ग ी  
देगलुर  येथील  रामराव 
िनलमवार यांचे  
घरासमो न  ता. देगलुर  
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद. 31/1/2023 रोजी  वेळ 
16.50 . नोदं नं. 27 वर  
 
 
 

िफयादीचे नाव व प ा व मो – 
शंकर  माधव वाघमारे  वय  26 
वष वसाय- खाजगी  नोकरी 
रा. बा ळ ता .कंधार ह मु बंडा 
ग ी  देगलुर    
देगलुर मो नं 9307217008 
 
 
 
आरोपी –आ ात  
 
गेला माल – पॅशन ो काळया  
रंगाची  मो सा  MH  -26      
AZ -0340 जु.वा.िक.अ. 
40,000/-   
 
उशीराचे कारन - 

 खुलासा:--  सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण  
यातील  िफयादी यांचे पॅशन ो काळया  रंगाची  मो सा  

 MH  -26      AZ -0340 जीचा  चेसीस . 
MBLHA10BSGHG12485 व इंजीन  
HA10EVGHG14132   जु.वा.िक.अ. 40,000/-  ही  िद 
30/1/2023 रोजी 22.00 ते 06.30  वाजताचे  दर ान  
भाडयाने राहत असले ा रामराव िनलमवार यांचे 
घरासमो न   कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेली 
आहे आज पावेतो मो.सा.चा शोध घेतला असता िमळून आली  
नाही वगैरे  व न  गु ा दाखल  
दाखल करणार:- पो ना 507 कदम   ने.  पो. े . देगलुर  
 
तपािसक अंमलदार-पो हे कॉ 2822 कनकवळे   पो े  
देगलूर   
 
पो े  भारी अिधकारी नाव व मो नं:-- पोिन ी माचरे   
मोनं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 
 
 
 

पो ट लोहा ो. गरंुन. 18/2023 कलम  12अ ) म.ुजू. का. द. 31.01.2023 

पो. टे. चे 
नाव 

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

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ो. गुरंन. 18/2023 कलम  

12अ ) मु.जू. का. 
 
 

गु हा घडला -  
द.31/01/2023 रोजी 14.30  

वाजता या सुमारास नगरप रषद 

बाजूस उ रेस 500 मीटर तालुका 
लोहा ज हा नांदेड  

 
 

गु हा दाखल:- द.31/01/2023 वेळ 

15.47 वा. टेशन डायर  न द 17 वर  

 

FIR त दली का:- होय 

 - 

 फयाद चे नाव - द पक गो वंदराव करपणे 50 

वष यवसाय नोकर  पो.हे.का. 23 25 नेमणूक 

पो टे लोहा मोबाईल नंबर 9881708474  

 
 

आरोपीचे नाव-  

 
 
 

 आरोपी अटक:- नाह    

 
 

 िमळाला माल =   जुगाराचे सा ह य व नगद  

1460 पय े 

 

सादर वनंती क  ,वर नमूद तार ख वेळ  व ठकानी यातील आरोपीताने 

वतः या फाय ासाठ  ितर प यावर पैस ेलावून वनापरवाना बेकायदेशीर 

र या क याण नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळवीत असताना जुगाराचे 
सा ह य व नगद  1460/- पय ेसह िमळून आले वगैरे फयाद व न   मा. पो. 
नी. साहेबां या आदेशाने गु हा दाखल. 

दाखल करणार --HC 2238 कदम  मो. नं. 9421849016 

 

 तपासी अंमलदार = HC 408 क े  पोलीस टेशन लोहा मो. न. 

9730726378  
 
 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व .  मा. पो.नी.   तांब े मोबाईल नंबर 

9850188100 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



   
 

पो ट लोहा ो. गरंुन. 19/2023 कलम  65 (ई )म. दा. का. द. 31.01.2023 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ो. गुरंन. 19/2023 

कलम  65 (ई )म. दा. 

का.  
 
 

गु हा घडला -  
द.31/01/2023 रोजी 15.30 वाजताचे 

सुमारास लोहा ते लातूर जाणारे 

रोडवर ल रया बार समोर तालुका 
लोहा ज हा नांदेड  

 
 

गु हा दाखल:- द.31/01/2023 वेळ 

19.03 वा. टेशन डायर  न द 20वर  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIR त दली का:- होय 

 - 

 फयाद चे नाव - काश यादवराव साखरे व 52 

वष यवसाय नोकर  पो.हे.का 2483 नेमणूक पो ट 

लोहा ज हा नांदेड मोबाईल नंबर 9823015483  

 
 

आरोपीचे नाव-  

 
 आरोपी अटक:- नाह    

 
 
 
 
 

 िमळाला माल =   देशी दा  िभंगर  सं ा लेबल 

असलेले 180 ML मते या काचे या 11 िसलबंद 

बॉटल येक  कंमत 70 माणे एकूण 770/- . 

 
 

 
सादर वनंती क  ,वर नमूद तार ख वेळ  व ठकानी यातील आरोपीने एका  नायलॉन या 
पशवीत   वनापरवाना बेकायदेशीर र या चोरट  व  कर याचे उ ेशाने देशी दा  िभंगर  

सं ा या 180 ML. मते या 11 सीलबंद बॉटल  एकूण कमती 770/- पयाचा माल व  

कर त असताना िमळून आला व पोिलसांना पाहून पळून गेला   वगैरे फयाद व न   मा. पो. 
नी. साहेबां या आदेशाने गु हा दाखल. 

 
 
 

 तपासी अंमलदार = HC 408 क े  पोलीस टेशन लोहा मो. न. 9730726378  

 

दाखल करणार -- 

HC 2238 कदम मो. नं. 9421849016 

 
 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व .  मा. पो.नी.   तांबे मोबाईल नंबर 9850188100 

 
 
 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 



 

 

पो ट चे नाव मु ामाबाद गुरं न 13/2023 कलम 379 भादवी – दनांक 31/01/2023 
 

पो ट चे नाव गु न/आ  /पणा का / 
िमिसगं घडला व 

दाखल व कलम 

गु न /आ  /पणा का /िमिसगं 

/घडला व दाखल 

फयाद चे नाव व प ा व मोबाईल नबंर 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय 

/नाह  

हक कत 

मु ामाबाद 

 
 
 
 

गरंु न 13/2023 कलम 

379 भादवी 
 
 
 

गु हा घडला तार ख वेळ व 

ठकाण– दनांक28/01/2023 

रोजी 18.10 ते 18.30 दर यान 

ेम बार समो न बाराळ  

तालकुा मखेुड 

 
गु हा दाखल तार ख वेळ-

31/01/2023 रोजी 14.00वाजता 
टे . डा . न द नंबर 17 वर 

 
 

फयाद -राजीव गो वदं दह काबंळे वय तीस 

वष यवसाय फरशी िम ी राहणार िनवळ  

िनवळ  तालकुा मखेुड मोबाईल नंबर 

8999705211. 
 
 
आरोपीच ेनाव–अ ात 

 
 

गेला मा ल -ह डा शाईन कंपनीची मोटर 

सायकल जचा नंबर mh 12mz6859 

कमती 40,000/- पयाची व काह  

कागदप  

 

 वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद ने आपली 
मोसा बाराळ  येथील ेमबार समोर लावनू गेल ेहोते पु हा 
अ या तासानतंर मोसा घे यात आले असता जागेवर 

लावलेली मोसा दसनू आली नाह  ितचा शोध घेतला असता 
ती िमळून आलेल े ती चोर स गे याची खा ी झा याने ती 
मोसा कोणीतर  अ ात चोर याने चो न नेली वगैरे जबाब 

व न माननीय Psi वाघमारे साहेबां या आदेशाने गु हा 
दाखल क न पढु ल तपास नको का 1402 मह कर 

यां याकडे दला 
 

दाखल करणार-Asi शेख पो ट मु ामाबाद 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

पोलीस टेशन कंुटूर  .गरुन 16/ 2023 कलम 461 ,380 भा द व माने द  31.01.2023 

पो. टेचे नाव गरुन ं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 

कंुटूर  गरुन ं  16/2023 

कलम 461, 380 भा 
दंवी  माणे 

 
गु हयाचे कारण:-  

कोणीतर  अ ात 

चोर यांनी चोर  केल े

चोर च ेकारणाव न 

 द. 30/.01/2023  च े  रा ी 20.00 वा चे द 31/01/2023 

चे पहाटे वेळ 04.30 वा समुारास ठकाण :-   मौजे  

घुगराळा ता नायगाव  

 
दशा :- प मेस 12   कमी 

 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 31/01/.2023 चे 20.25 वा 
टे.डा न द  21 वर  

गेला माल: - 1. सो याच ेबाळ 01 नग 750 िमली अदंाजे 

कमती 3667 पयांचा माल 2. सो याच ेमनी मगंळसू  

1.5 ाम अदंाजे कमती 6300/- पयाच े3. चांद ची मतू  

03.नग26 ाम अदंाजे कमती 1850/- पयाच4े. चांद च े

चैन एक जोड एक नाग ते 33 मॅ अदंाजे कमती2240/-

पयाच े5. चांद ची मोड चेन एक जोड शभंर मॅ अदंाजे 

कमती 4400/- पयाच े 6. अगंठ च े खडे रंगबेरंगी वीस 

नग 4000/- पयाचे असा एकूण 22457/-  

 

 फयाद च े नाव:- गगंाधर 

िशवाजी पांचाळ व 38 वष 

यवसाय यापार राहणार 

घुमराळा 
तालकुा नायगाव ज हा 
नांदेड मोबाइल नंबर 

9822161663 
 
 
 FIR त दली का:- होय  

 
 
आरोपीच े नाव व प ा :- 

अ ात आरोपी 
 
 
 
आरोपी अटक  :- आहे  

 

खुलासा_सादर वनतंी वर नमदु ता.वेळ   व  

ठकनी यातील अ ात चोर यांनी फयाद च े

मौजे घुगंराळा येथे ी गगंा वेलस दकुानाच े

शटरम ये भागी वाकून आत वेश क न 

दकुानातील सो या-चांद च ेदािगने असा ऐकून 

22457/- पयाचा माल कोणीतर  अ ात 

चोर यांनी चो न नेले आहे  

वगैरे जबाब व न मा.सपोिन सा यांचे 
आदेशाने गु हा दाखल  

 
दाखल करनार: - पोना 2642 शेख पो टे कंुटूर 

 
तपािसक अमलंदार :-पो हे.का 1181 कुमरे 

पो टे कंुटूर मो न ं8208788324 

 

 



 
 
 
 
 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 60/2023 कलम 12 अ मजुका  िद 31.1.2023 

पोलीस 
ेशन 

गू.र.न.वक
लम 

गू.घ. ता. वेळ व 
िठकाण 

िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 
60/2023 
कलम 12 अ 
मजुका   

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद. 31.1.2023 वेळ 
18.14 पा ाचे 
टाकीजवळ सावजिनक 
रोड देगलुर  देगलुर 
र  
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद. 31.1..2023 रोजी 
वेळ 1924 वा.नोदंनं  
30 
दाखलकरणार:- 
पोना 507 कदम  
 .ने. पो े देगलुर 

 

िफयादीचेनाव व प ा पुनम 
मोहनराव सुयवंशी पोउपिन  
पो. े . देगलुर मोनं  
9860026652 
 
आरोपीचे नाव –  
 
 
िमळाला माल – नगदी 290/-  
व. जुगाराचे सािह    
 
आरोपीअटकता. वेळ व नोदंनं:-
- .नाही 

 
 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकायदेशीर र ा लोकाकडुन पैसे घेऊन आकडयावर पैसे 
लावुन िमलन  नाईट मटका नावाचा जूगार खेळत व खेळवीत असतांना  
जुगाराचे सािह  नगदी 290 /- पयासह  िमळुन आला नुन वगैरे 
मजकुराचे िफयाद व न मा.पोिन.साहेब यांचे आदेशाने गु ा दाखल  
क न पुढील तपास  सपोउपिन िमरदोडे  यांचेकडे िदला.  
 
तपािसकअंमलदार-    राजाराम चंदरराव िमरदोडे  ने. पो. े . देगलुर 
मोनं   

 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 
 

 

 

 
 



 
 

पो. टे. धमाबाद गु र न व कलम 26/2023 कलम 324,504 भा द व  माणे द 31.01.2023 
 

पो. टे. च े

नाव 

ग ुर न व कलम गु हा घडला ता वेळ व 

ठकाण 

    फयाद                          हक कत 

पो. टे. 

धमाबाद 

ग ु र न व कलम 

26/2023 कलम 

324,504 भा द व  

माणे 

द 31.01.2023 रोजी वेळ 

06.00 वा च े समुारास 

फयाद च े घरा समोर मौजे 

चोळाखा धमाबाद  

 
 
गु हा दाखल ता वेळ व 

ठकाण  द 31.01.2023 च े

21.11 न द न ं19 

  
 

जनाधन आनदंराव वह दे वय 35 

वष य शेती रा चोळाखा ता 
धमाबाद  मो न ं 8554931965      

जात मराठा 
 
                 आरोपी -                       
 

  सादर वनतंी क वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  याने याचें 

प ीस त ू माझी क बड  का घेऊन गेलीस अस े वचारणा के याच े कारणाव न 

यातील आरोपी प ी हन े रागा या भरात िशवीगाळ क न हातातील लाकडान े

डो यात मा न डोके फोडून दखुापत केली आहे  वगेैरे फ व न पो िन साहेबाच े

आदेशाने वर माणे गु हा दाखल क न तपास hc  2247 मुडें याचे कडे दले आहे  

 
तपासक अमलदार - hc 2247 मुडें पो टे धमाबाद मो न ं976 

 

दाखल- asi कारमगें पो टे धमाबाद 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

पो. टे वमानतळ गुरन ं 37/2023 कलम 498 (अ) ,323,504,506 ,34 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

िज हानांदडे, 
पो. टे. िवमानतळ 

 
ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण- 

द.13/01/2013 चे 00.00 

ते द.20/03/2021 रोजी 
सायंकाळ  17.00 वा .पावेतो 
फयाद चे सासर   
वैशाखीनगर नांदेड 
उ रेस01 क.मी  
  
 
गु हा दाखल ता. वळे-  

 द 31.01.2023रोजी वेळ –

20.33वा टे.डा. 46 

 
पो. टे वमानतळ 

गुरन ं 
37/2023कलम 
498 (अ) 

,323,504,506 

,34 IPC 

 
फयाद  -                              

आरोपी-  

उशीराचे कारण -मह ला सहा य क  येथुन 
प क  पो. टेला आणुन हजर के याने  

 
खुलासा -सादर वनंती क ,वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद स ितचे सासरचे वर ल लोकांनी पु याला जावुन 
राहुत तु या वड लांकडुन लँट घे यासाठ  20लाख पय ेघेवुन ये 
हणुन शार रक व मानिसक छळ क न िशवीगाळ क न नेहमी 
करकोळ कारणाव न मारहाण क न तुला सुखान ेनांद ुदेणार नाह  

अस े हणुन धमक  देवुन घरातुन हाकलुन दले वगैरे मजकुराचे 
जबाबव न मा.पो.िन.सा.यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न 
पुढ ल तपासकामी ASIकु ळेकर यांचेकडे दला  
 
दाखल करणार- HC1986 कानगुले मो.नं. 9657707486 
 
तपास करणार -ASIकु ळेकर मो.नं.9923696704 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 61/2023 कलम 12 अ मजुका  िद 31.1.2023 

पोलीस 
ेशन 

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

देगलूर गूरन. 61/2023 
कलम 12 अ 
मजुका   

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद. 31.1.2023 वेळ 17.50 
खानापुर फाटा ते तखेल 
जाणारे रोडलगत सुतिगरणी 
समोर खानापुर ता.   देगलुर 
र  
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 31.1..2023 रोजी वेळ 
19.49 वा.नोदंनं  32 
दाखलकरणार:- 
पोना 507 कदम  
 .ने. पो े देगलुर 

 

िफयादीचेनाव व प ा अपपासाहेब 
ानोबा जगताप वय30 वष पोका 

897  पो. े . देगलुर मोनं  8888828173 
 
आरोपीचे नाव –  
 
 
िमळाला माल – नगदी 390/-  व. 
जुगाराचे सािह    
 
आरोपीअटकता. वेळ व नोदंनं:-- 
.नाही 

 
 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेशीर र ा लोकाकडुन पैसे 
घेऊन आकडयावर पैसे लावुन क ाण ◌े मटका नावाचा 
जूगार खेळत व खेळवीत असतांना  जुगाराचे सािह  नगदी 
390 /- पयासह  िमळुन आला नुन वगैरे मजकुराचे 
िफयाद व न मा.पोिन.साहेब यांचे आदेशाने गु ा दाखल  
क न पुढील तपास  पोहेका क े   यांचेकडे िदला.  
 
तपािसकअंमलदार-    पोहेका 2462 क े    ने. पो. े . 
देगलुर मोनं   

 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 

 
 

 

 
 
 
 



 

पोलीस 
ेशन 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 



पोलीस टेशन हादगाव गरुन.ं 23/2023 कलम 324,323,504,506 भादवी  माणे  दनांक 31/01/2023 
   

  पोलीस 
टेशनचे 

नाव 

गु हा र ज टर नबंर व 
कलम 

गु हा पना अ. ./ ो ह /घडला 
व दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल 
नंबर आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक होय नाह  

हक कत 

हदगाव गरुन.ं 23/2023 कलम 
324,323,504,506 

भादवी  माणे 
 
 
 

  
 
 
 
 

गु हा घडला दनांक 

द 31/01/2023वेळ 18.00वाजता 
चे समुारास फयाद च े घरासमोर 
बु भमूी वसाहत हादगाव 
द णेस एक कमी 
 

दशा : द णेस 1 कमी  
 गु हा दाखल दनाकं:- द-31/01/-

2023 वेळ22:45 टे डा.नोद न.ं  24 

वर                   
 

फयाद चे नाव :-  वलास द राव 
कांबळे वय.42 वष यवसाय, 

मजुर  रा बु भमूी वसाहत 
हदगाव मो .न 9637115264 
 
आरोपीचे नाव प ा -  

एफआर आय त दली. होय 
 

िमळाला माल :- िनरंक 

 आरोपी अटक :- 
 

खुलासा.------सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व 
ठकाणी यातील फयाद  बांधकाम केलेले सहा हजार पये 
बाक  आरोपीस मािगत याने तझेु कशाचे पसैे असे हणून 
आरोपीने फयाद स िशवीगाळ क न बाजूला पडले या स ंग 
या खेळाचे ला यान ेडो यात मा न डोके फोडले व नाकावर 

त डावर थापडबकु यांनी मारहाण क न पु हा पसेै मािगतला 
तर खतम क न टाकतो असे हणून जीवे मार याची धमक  
दली वगरेै जबाब व न माननीय पोनी ी पवार साहेब यां या 
आदेशाने गु हा दाखल क न पढु ल तपास का मी यां या 
आदेशाने तपास पोहे का 2342हंबड यां याकडे दला. 
 तपासी अिधकार ----पोहेकॉ 2342 हंबड मो . न. 9284422052 
 
दाखलकरणार:- - HC 1099 गायकवाड पो. टे हदगाव  

 पोलीस टेशन भार  अिधका  याचे नाव व मोबाईल नबंर:-
पो.िन. पवार साहेब पो. टे. हदगाव मो.न.ं 8806994154 
  

 

 

 
 



 

             

 
  

   
 

             
           

  
 

 

 
 

 
  

 
 

      
    

        
 

 
   

     
     

      
         

             
          

            
            
          

        
        

  
               

 
         

  



 
 

        

 

 

 

 
  

            

  

   



 

 

 



 

 

 
 



 

    

  
 

 

    
       
     
     

 
       

     

    
  

   
      
    

      
     

  
 

      
     

   
    
     

    
  

     

             
            

          
           

          
           

         
          

           
          

            
 
         

 
         

 
 
 


