
पो. टे लोहा. िमिसंग 31/2022 .िद.31/12/2022 

 
पो. टे. चे 

नाव 
िमिसंग 

मांक 
िमिसंग  घडला दाखल खबर देणा याचे नाव प ा मो. . व 

बेप ा य चे नाव व प ा 
हक कत 

 
 
लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िमिसंग 
मांक  

31/2022 

 
 
 
 
 
 
 

बेप ा झा याची तारीख वेळ िठकाण- 
िदनांक 13/12/2022 रोजी 14.50 
वाजताचे सुमारास नगरपािलका 
समोरील राज ू नागोराव अंबुड राहणार 
लोहा यांचे मटणाच े हॉटेल व न लोहा 
तालुका लोहा िज हा नांदेड 
 
िमिसंग दाखल:- 
 िद.31/12/22  रोजी  

वेळ     11.47 वाजता  

टेशन डायर  न द  15 वर 

 
 
बेप ा बाईचे  वणन _ 

रंग-गोरा ,केस काळे ,  नाक नकट,उंची 
5 फंुट , 4इंच .चेहरा गोल , पोशाख 
िवटकरी रंगाचे फुल बायाच ेशट व पॅ ट  
का या रंगाची,भाषा मराठ  बोलते 

 

खबर देणार :-  
बालाजी िव नाथ िचडावकर राहणार 
नागे र मंिदराजवळ तालुका लोहा 
िज हा नांदेड  
मोबाईल मांक 9172434912 

 
FIR:- त िदला _ होय 

 
बेप ा झाले याचे नाव _ 
 िव नाथ सुधाकर वय 32 वष 
यवसाय हॉटेलवर मजुरी राहणार 

नागे र मंिदर जवळ तालुका लोहा 
िज हा नांदेड 
 
उिशराचे कारण :-  
आज रोजी पोलीस टेशनला येऊन 
त ारी अज िदले व न 

थोड यात हक कत सादर िवनंती क  वर नमदू तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील खबर देनार  यांनी पोलीस टेशन लोहा येथे 
हजर येऊन  अज दला क  यांचा भाऊ नामे गजानन 
व नाथ िचडावकर वय 32 वष यवसाय हॉटेलवर मजरु  
राहणार नगे र मं दर जवळ तालुका लोहा ज हा नांदेड हा 
नगरपािलका समोर ल राज ूनागोराव अबुंड राहणार लोहा याचें 
मटणाचे हॉटेल येथून कोणालाह  काह  न सांगता िनघनू गेला 
आहे याचा नातेवाईकाकडे तसेच िम ाकडे शोध घेतला 
असता तो कुणाकडेह  िमळून आला नाह   असे सािंगतले तो 
न आ यामुळे अजदार यांनी आज दनांक 31 .12. 2022 रोजी 
पो टेला येऊन वगैरे बाबतचा अज दले व न सपोिन ी 
शेख साहेब यांचे आदेशाव न िमिसंग दाखल क न शोधकामी 
पोहे का 408 क े यांचे कडे दले 

 
दाखल करणार:-  
HC 999 येमेकर पो. टे .  लोहा  मोन 99 23 70 99 9 

  
चौकसी अंमलदार :-  

 पोहे का  408 क े  पो. टे .  लोहा  मोबाईल नंबर  9730726378 

 
आरोपीच ेपूव इितहास -- 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई  --  

 
 

 



 

पोलीस टेशन हमायतनगर येथीलदैनं दन गु हे अहवाल दनांक 31/12/2022 

पोलीस टेशन 

हमायतनगर 
गनुर व 

कलम 
गु.घ.ता.वेळ व ठकाण/ दाखल तार ख फयाद  /नाव व प ा खुलासा 

हमायतनगर 
 
 

गरुन, 
293/2022 
कलम 
457, 380 
भाद व 
 
 
 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण  

 द.30/12/2022 ते दनांक 31/12/2022 

 चे 0500 वाजता चे दर यान 

 फयाद चे घर  मोज ेजवळगाव  

प मेस 15 क.मी 
 
दाखल तार ख – 

 द,31/12/2022 

रोजी.11.12 वा 
टे.डा. ,13वर 

 
गेलामाल - नगद   50,000 हजार पये, 

व. दोन ाम सो याचा ओम कमती 
अदंाजे 10000, हजार असा एकूण 60,000 

पयाचा माल 
 
िमळालामार,,,,,िनरंक 

फयाद  नाव व प ा 
 पांडुरंग नारायण रावते वय ४७ 

वष यवसाय शेती राहणार 

जवळगाव तालुका 
हमायतनगर मोबाईल मांक 

9657093132 
 
आरोपी-चे,नावप ा,,,, 
अ ात 
 
 
आरोपी,,,आटक नाह  
 
 

सादर वनंती क  वर नमुग ता वेळ  व ठकाणी, यातील 

चोर याने फयाद चा घरा या दरवाजाची कड  क डा काढून 

आत वेश क न घरातील कपाटातील ठेवलेले नगद , 

50,000हाजार पये व दोन ाम सो याचा ओम कमती 
10,000,हजार पयेचा म** चो न नेला आहे वगरेै 

मजकुराचे जबाब आव न गु हा दाखल क नमा. सपोनी 
महाजन साहेब यां या आदेशाने पुढ ल तपास बीट पोहे का, 
1893पोटे यां याकडे दला मोबाईल 9667901830 
 
दाखल करणार-,  

ए.एस.आय.साखरे पोलीस ठाणे अमंलदार पो ट 

हमायतनगर मोबाईल नंबर 8378981645 

तपास बीट –  

पोहे का, 1893 पोटे पो ट हमायतनगर  

 मोबाईल 9667901830 

पो. टे. भार  अिधकार  – 

 बी.ड .भूसनुर मो. 9834774799 

आरोपीचे पूव इितहास - आरोपी अ ात नाव गाव प ा मा हत नाह   

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई --   

 

 



 

पो. टे. उ माननगर  गुरनं207/2022 कलम 379,34 511 भादंवी पयावरण संर ण कायदा कलम 5 गौण खिनज उ खनन अिधिनयम 1957 कलम 21(1)(4)  द31/12/2022 

ज हा/ठाणे  गुरनं / कलम  गु.घडला /गु हा दाखल/  ता . 
वेळ व ठकाण 

खबर देणार यांच ेनाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

   हक कत  

पो. टे. 

उ माननगर  

गुरन ं 

207/2022 

कलम 

 379,34 511 भादंवी 
पयावरण सरं ण कायदा 
कलम 5 गौण खिनज 

उ खनन अिधिनयम1957 

कलम 21(1)(4) माणे  

 
गु हयाचे कारण :--   

अवै  मु म उ खनन 

कर याच ेकारणाव न  

 
 

उिशराचे कारण :--    

आज रोजी  पो टेला हाजर 

येवून फयाद द याने गु हा 
दाखल 

 

गु हा घडला.ता वेळ 

ठकाण  :---  

द27/12/2०22चे 

24.00वा  
ठकाण  :--  मौ कलबंर 

(बु) ता.लोहा िशवार  

 

 
 

अतंर व दशा   :-- 
प मेस 07 क.मी  
 

 
 

गु हा दाखल.ता.वेळ :-- 

 द 31/12/2022  

वेळ  14.56 वा  
टे डा नं 14 

 
 

फयाद चे  नाव नाव :-- 

िशवकांता भारत पवार वय 

33वष यवसाय नौकर  

मडंळ अिधकार  कलबंर (बु) 
ता. लोहा  ज नांदेड   

मो.नं  8806989977 

 

 
आरोपीच ेनाव :-- 

 
 

 
आरोपी अटक :-- िनरंक 

 
 

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

चेसेस 05UT788EE181788 चे चालकाने अवैध मु म उ खनन क रता 
जेसीबीचा वापर क न मु म चो न ने या या उ ेशान े उभा केलेला 
फयाद तील नमदु पथक यांना िमळून आला परंतू सदर जेसीबी चालक ितथे 

नस याने नमदु जेसीबी ता यात घेता आल ेनाह  दसु-या दवशी फयाद  हे 

मा.तहिसलदार साहेब लोहा यां या त ड  आदेशाने नमदू जेसीबीवर कायवाह  

करणेकामी सदर ठकाणी गेले असता नमदु जेसीबी ितथे िमळून आली नाह  

वगरेै मचकुराच े लेखी फयादव न गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी 
मा.सपोिन भारती साहेबांचे आदेशाने HC /706  पवार यांचेकडे दला  
तपािसक अंमलदार :-- 

HC /706पवार  पोलीस टेशन उ माननगर मो नं  93735 45955 

दाखल करणार :--   

HC /2323 जामकर पो. टे . उ माननगर ता. कंधार ज.नांदेड 

 
पोलीस टेशन भार  अिधका-याचे नाव व मोबाईल नंबर :--  

मा.स.पो.िन भारती  साहेब पो. टे. उ माननगर मो.नं.  83789 89949 

  

आरोपीच ेपूव इितहास िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई  

 

 

 



पो. े.िबलोली  गुरनः -248/2022 कलम 324,323,504,506, 34 भादवी   िद. 31/12/2022 
 

पो. े  चे 
नाव 

गु.र.न व 
कलम 

गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण 

िफयादीचे नाव व 
प ा/आरोपीचे नाव व प ा 

 

हकीकत 

 
 
िबलोली  

गुरनः -
248/2022 
कलम 
324,323, 
504,506, 
34 भादवी. 

गु.घ.ता.वेळव 
िठकाणः  
िद.30/12/2022 चे 
23.00 वा.  िफयादीचे 
माव ाचे घरा समोर 
सावजनीक र यात 
मौजे दगडापुर 
ता. िबलोली  
                                 
गु ा दाखल 
िद.31/12/2022 
.चे 02.19 वा  
नोदं नं 04 वर 
 

िफयादीचेनाव-  

बालाजी गंुडुराम जाधव वय. 

27 वष वसाय. शेती रा. 

केदार वडगाव ता.नायगाव 

मो.नं.9158441250 

  
आरोपीचे.नाव-  
 
आरोपी अटक – नाही 

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी संगनमत क न िफयादीचे मामाचे शेतीचा जुने 
वाद काढुन िफयादीस ांचे मामाचे घरासमोर सावजनीक 
र याच जावुन लाकडाने डो ात मा न डोके फोडेले व 
लाथाबु ाने मारहान क न िशवीगाळ क न िजवे मार ाची 
धमकी िदली व िफयादीचा मावळा सोडिव ास गेला आसता 

ालापण थापडा बु ाने मारहान केली. वगैरे मजुकुराचे 
जबाब व न वर माणे गु ा दाखल क न  मा.पो.िन साहेब 
यांचे आदेशाने पुढील तपास िबट पोहकॉ/1985 िशंदे  
यांचेकडे िदला    
तपािसकअंमलदार-  
पोहकॉ/1985 िशंदे पोलीस ेशन िबलोली  
मो नं. 7721005064  
 दाखलकरणारः - 
पोहेकॉ/2049 सी. ी. आंबेवार पोलीस. ेशन, िबलोली.  
मो.नं 9423615487 

भारी  अिधकारी-  
ए.एन.न टे पो. े .िबलोली. मो.नं. 9823802677 

आरोपीच ेपूव इितहास – िनरंक  

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई  -- िनरंक 

 

 



पोलीस टेशन कनवट ग.ुर.न.ं 257/2022 कलम 12 (अ),म. जु.का. माणे द.31/12/2022 

पो. टेच.े

नाव 

ग.ुर.न.ंव 

कलम 

ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण 

द. अंतर 
फयाद च ेनाव प ा मो.न.ंव. आरोपीचे 

नाव प ा मो नं. 
खुलासा 

कनवट  ग.ुर.न.ं 

257/2022 
 कलम 

 12 (अ), 

म. जु.का.  

ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण  

द.31/12/2022 रोजी 
 वेळ 13.30 वा. 
बस थानकाजवळ 

वडा या झा◌ाडाखाली 
साठेनगर  कनवट 

 ता. कनवट ज. नांदेड  

 

पुवस 01 क. मी  
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

द.31/12/2022 

वेळ0 17.26 

टे.डा .37 

फयाद च ेनाव. - 

 गणशे संजाबराव पवार वय 40 वष 

यवसाय नौकर  पोउपिन नमेणुक पो. 
टे. कनवट ता. कनवट ज. नांदेड   

मो. न.ं 9850892665 

 
आरोपीच ेनाव. ;-  

 

िमळाला माल –  

नगद  1160 पय ेव जुगाराच ेसा ह य 

 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपी हे िमलन ओपन नावाचा मटका खेळत व खेळ वत 

असताना जुगाराच े सा ह य व नगद  1160 पय े सह 

िमळुन आल े वगैरे मजकुरा या फयाद व न वर माण े

गु हा दाखल क न मा स. पो. िन. साहेब यांच ेआदेशान े

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी npc चौधर  

यां याकडे दला.  
 
भार  अिधकार .. 

पो.िन.साळंुके मो. नं. .9422242568 

 

तपासी अमंलदार 

 npc 1326 चौधर  साहेब पो. टे. कनवट.  

मो. न.ं 9158134034 

 
 

आरोपीच ेपूव इितहास --- िनरंक  

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई --- िनरंक  

 
 



पोलीस टेशन अधापूर ग.ुर.न 352/2022  कलम   279.304(अ) भा द वी द.31/12/2022  

पो टे नाव गु र न  कलम गु हा फयाद  व आरोपी  नाव खुलासा 

अधापरू ग ुर.न 

352/2022 

  कलम  

  279.304(अ) 

 भा द वी  
 

 गु हा घडला तार ख वळे  व 

ठकाणी 

 दनांक 18/12/2022 रोजी 

सायंकाळ  18.00 वाजताच े

समुारास अधापरु त ेभोकक 

फाटा जाणारे रोडवर 

स यगणपती कमानी समोर 

रोडवर द णसे 4 क.मी  

तालुका अधापरू ज हा 

नांदेड 

 

  गु हा     दाखल तार ख  

31/12/2022  

वेळ 16:44 वाजता  
टे डा  13  

 

फयाद    - 

व ठल भाकर बचकुल े

वय 40वष यवसाय शेती 
राहणार सावरगाव तालकुा 
अधापरू ज हा नांदेड  

मो नंबर 9552703726 

 
 
  आरोपी नाव  

 
 

उिशरान ेकारण-  

आज रोजी पो टे ला फयाद 

द यान े 

सादर वनतंी क  वर नमुद ता. वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  व 

मयत अस ेिमळून फयाद च े लडर मोसा मांक एम एच 26 सीबी 
66 95 वर भोकर फाटा त ेवसमत फाटा येथे जात असताना ऑटो 
चालकाने याचे ता यातील ऑटो हा हाई गाईने व िन काळजीपणाने 

भरधाव वेगात चालनू पाठ मागून फयाद च ेमोटरसायकलला जोराची 
धडक दली यामुळे यातील मयत ह  रोडवर पड याने ितच ेडो यात 

गभंीर दखुापत होऊन मरण पावली आहे यातील फयाद स करकोळ 

मार लागला आहे व यातील मयताच े मरणास व जखमचे े जखमी 
हो यास यातील ऑटोचालक हा कारणीभूत झाला आहे वगैरे 

मजकुराच े फयाद व न वर माण ेवर माण ेगु हा दाखल क न 

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी माननीय सहा यक पोलीस 

िनर क सरोदे साहेबांच े आदेशान े पीएसआय आगलाव े यांच े कडे 

दे यात आल ेमोबाईल नंबर 9767777884 

दाखल करणार 

 PSI पवार पोलीस ठाण ेअंमलदार पोलीस टेशन अधापरु 

 मो.न.9423441582 

तपास अिधकार  – 

PSI /आगलावे मो नं 9767777884 

आरोपीच ेपूव इितहास --- िनरंक  

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई  -- िनरंक  

 
 



पो. टे. कंुडलवाड   गूरन 149/ 2022कलम 283. भा.द. व. द.31/12/2022  

पो. टे च े

नाव 

ग.ुर.न.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ व 

ठकाण  

फयाद  च ेनाव  ह ककत 

कंुडलवाड  गूरन   

149/2022  

कलम 

.283 

भा.द. व. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ूघ.ता.वेळ व 

ठ कान :- 

द.31/12/2022रोजी 
च े17.10 वाजता 
हेडगेवार चौक रोडवर  

कंुडलवाड  तालकुा 
बलोली 

 
 
 
ग.ूदा.ता.वेळ : 

द.31/12/2022 

रोजी 17.46 वा. 
टे.डा.  16वर 

फयाद च ेनाव  :-   

सुदशन चं कातं कमलाकर वय 

36 वष  यवसाय 

नोकर .P.C.237 

पो. टे.कंुडलवाड  तालकुा 
बलोली मो.9284168533 

 
आरोपी च ेनाव :- 

  
 
 
 

खूलासा :- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील ऑटो या चालकाने आपला वर ल ऑटो मांक हा भर 

र या या मधोमध लावून येणारे जाणारे वाहनास लोकास 

धोका होईल अशा थतीत लावलेला िमळून आला हणून वर 

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

बीट HC1921 कदम यां याकडे तपास कामी दला आहे. 
 

दाखल करनार :   

PSO. HC 2821 च हाण सर पो. टे. कंुडलवाड  मो.8805541775 

 
तपासीक अंमलदार:-  

HC . 1921 कदम साहेब  पो. टे. कंुडलवाड  मो.8007753455 

 

भार  व चाज अिधकार  :-  

मा.Api कासल े साहेब पो. टे. कंुडलवाड   

आरोपीच ेपूव इितहास  --- िनरंक  

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई --- िनरंक  

 
 

 



पो टे च ेनाव मुदखेड ो.गुरन 264/2022 कलम 65(ई) म.ु ो.का द. 31/12/2022 

 

पो टे चे नाव  

 

गुरन/आ /पनाका 

/िमिसंग व कलम  

गु हा /आ /पनाका /िमिसगं 

घडला व दाखल  

फयाद  चे नाव खबर देणार/आरोपीचे नाव व प ा हक कत  

 मुदखेड 

 
 
 

ो. गुरन 

264/2022  

कलम 

 65(ई) मु. ो.का 

गु हा घडला –  

द 31/12/2022 चे 12.50  

वा. सुमारास सी सी रोडवर 

दगुा नगर मुदखेड   

 

द णेस 02 कमी   
 

गु हा दाखल –  

दनांक 31/12/2022 

चे 17.17 वा  

न द नंबर 18 

 
 

फयाद  चे नाव –  

मधुकर यंकटराव पवार वय 52 वष यवसाय 

नोकर  पोहे का 2232 पोलीस टेशन मुदखेड 

ज हा नांदेड  मोबाईल मांक 7776088897 

 

आरोपी चे नाव - 

 

िमळाला माल-  

एका पांढ या रंगा या ला टक या 20 िलटर 

मते या कॅन यात गावठ  हातभ ट ची दा  

अदंाजे 19 िलटर ित िलटर 100/- पये िलटर 

माणे 1900 /-  चा माल 

खुलासा -सादर वनंती क  वर नमूद ता. वेळ  व ठकाणी 

यातील आरोपी हा वनापरवाना बेकायदेशीर र या चोरट  

व  कर या या उ ेशाने गावठ  हातभ ट  19 िलटर ित 

िलटर शंभर पये माणे एकूण 1900/- पयाचा माल 

बाळगलेला िमळून आला हणून गु हा दाखल पुढ ल तपास 

पोहेका 1375 ठाकुर यां याकडे दले. 
 

तपािसक अमंलदार  

 पोहेका 1375 ठाकुर नेमणूक पोलीस टेशन मुदखेड 

  मो.नंबर 7775041375 

 

दाखल करणार –  

NPC/2793 आडे पो टे मुदखेड 

आरोपीच ेपूव इितहास  --- िनरंक  

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई  --- िनरंक  

 
 
 



पो टे चे नाव मुदखेड ो.गुरन 263/2022 कलम 65(ई) म.ु ो.का द. 31/12/2022 

पो टे चे 

नाव  

गरुन/आ /पनाका 

/िमिसंग व कलम 

गु हा /आ /पनाका /िमिसंग 

घडला व दाखल  

फयाद  चे नाव खबर देणार/आरोपीचे नाव व प ा हक कत  

 मुदखेड 

 
 
 

ो. गुरन  

263/2022 

 कलम  

65(ई) मु. ो.का 

गु हा घडला - दनांक 

31/12/2022 च े11.50  वा. 

सुमारास लाकूड कटई या 

ट न शेड समोर रोडवर 

िशवाजीनगर मुदखेड  

 

द णेस 02 कमी   
 

गु हा दाखल – 

 दनांक 31/12/2022 

चे 16.46 वा  

न द नंबर 17 

 

फयाद  चे नाव – 

 गगंाधर सखाराम िशंदे वय 52 वष यवसाय 

नोकर  पोहे का 2721 पोलीस टेशन मुदखेड 

ज हा नांदेड मोबाईल मांक 9552516283 

 

आरोपी चे नाव - 

 

िमळाला माल-  

एका पांढ या रंगा या ला टक या 20 िलटर 

असले या यात गावठ  हातभ ट ची दा  

अदंाजे 18 िलटर ित िलटर 100/- पये िलटर 

माणे 1800 /-  चा माल 

खुलासा -सादर वनंती क  वर नमूद ता. वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपी हा वनापरवाना बेकायदेशीर 

र या चोरट  व  कर या या उ ेशाने गावठ  

हातभ ट  ो ह शन आपले ता यात अंदाजे 18 िलटर 

ित िलटर शंभर पये माणे एकूण 1800 पयाचा 

माल बाळगलेला िमळून आला हणून गु हा दाखल 

पुढ ल तपास पोहे का 1375 ठाकुर यां याकडे दले. 

 

तपािसक अमंलदार –  

पोहेका 1375 ठाकुर नेमणूक पोलीस टेशन मुदखेड   

मो.नंबर 7775041375 

 

दाखल करणार –  

NPC/2793 आडे पो टे मुदखेड 

आरोपीच ेपूव इितहास --- िनरंक  

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई  --- िनरंक  

 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक  गू े अहवाल िद. 31/12/2022 

पोलीस ेशन
चेनाव 

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

खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 
566/2022 
क 
 326,504   
भा द वी  
 
 
 
  

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
31.12.2022 रोजी वेळ 
14.30 वाजताचे 
सुमारास MIM 
आँफीसचे शेजारी मदनुर 
रोड िफयादीचे ट पोट 
आँफीस शेजारी  
 
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद.  31/12/2022  
रोजी वेळ 17.50  वा. 
नोदंनं. 27 वर 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा व 
मो-  
स द एहतेशामु ीन  
िप. स द अहमो ीन  
वय 38 वष वसाय 
टा पोट कंपनी रा. रफाई 
काँलनी दगा देगलुर  
 ता. देगलुर 
मो.न.9960217636 
 
 
आरोपी–   
 
 
 

खुलासा:--- 
सादर िवंनती की,  नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील िफयादी 
यांचे ट पोट आँफीसचे बाजुस असले ा मोक ा जागेत 
मु म टाक ाचे कारणाव न यातील आरोपी याने िफयादीस 
िशवीगाळ क न राँडने डो ात पाठीत व डा ा खां ावर 
मा न जखमी केले वगैरे MLC  जबाब व न गु ा दाखल   
 
दाखलकरणार:- 
ASI  शेख ने.  पो. े . देगलुर 
 
तपािसकअंमलदार–  
सपोिन मळाळे  पो. े . देगलुर  
 
पो े  भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पोिन ी माचरे मोनं 9821159844 
 
 

आरोपीचे पूव इितहास  --- िनरंक  

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई   --- िनरंक  

 

 

 



iksLVs ckjM xqjua & 92@2022 dye 363 Hkk-na-fo- fn- 31@12@2022  
ftYgk@ iks-

Bk.ks  

xqjua ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  
fn-osG 

xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

iksLVs ps 
uko 
 

ckjM  

 

 

 

 

xqUgk ?kMyk  & fn- 
30@12@2022 jksth ps 
jk=h 09%30 rs 10%30 
oktrkps njE;ku 
eyxsokj ;kaps ‘ksrkrhy 
vk[kkM;koj ckjM 
f’kokj ekSts ckjM rk-
eqn[ksM ft- ukansM  
 
fn’kk varj   
iqosZl  1 fd-eh-  
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%  
fn- 31 @12@2022 ps 
15%39   ok LVs-Mk ua  
13  oj 
 

xqjua &  
92@2022  
dye  
363 Hkk-na-fo-  
 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
 vkuan lk;cq cksbZuokM o; 42 o”kZ 
O;olk; etqjh tkr & ekgnso dksGh 
jk- gGnk rk-Hkksdj g-eq- eyxsokj 
;kaps ‘krkr ekSts ckjM rk-eqn[ksM ft- 
ukansM eks-ua- 9022849812 
 
vkjksihps uko %& vKkr 
 
vkjksih vVd %&  ukgh 

vi&gr eqyhps uko %& 

 
mf’kjkps dkj.k %& 
fQ;kZnh us eqyhpk loZ= ‘kks/k ?ksryk 
feGwu vkyh ukgh Eg.kwu vkt jksth 
iks-LVs- yk ;sowu tckc fnY;kus xqUgk 
nk[ky- 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh ;kaph eqyxh gh nqikjh Qksuoj cksyr gksrh rsOgk fQ;kZnhus rhyk 
eksckbZy dks.kkpk vkgs vls fopkjys vlrk Qksu dks.kkyk djr vkgsl 
vls fopkjys vlrk rh ‘kkari.ks mHkh jkghyh o R;kuarj fQ;kZnhus  rks 
eksckbZy R;kaP;k rkC;kr ?ksryk vlrk  jk=h tsou d:u eqyxh >ksih 
xsyh - jk=h 10%30 oktrk fQ;kZnhl tkx vkyh rsOgk eqyxh gh rhP;k 
vkbZP;k ‘kstkjh fnlwu vkyh ukgh - rhl jk=h 09%30 oktrk rs 10%30 
okt.ksP;k njkE;ku dks.khrjh vKkr vlekus d’;kphrjh Qql ykowu 
iGowu usys vkgs - oxSjs tckc fnys o:u cktwl izke.ks xqUgk nk[ky - 
 nk[ky dj.kkj %&  
iksgsdkW @2375 fc-,e-ikoMs eks-ua- 9823062375 
 

rikfld vaeynkj %&  
iksmifu ,l-Vh-HksaMsdj iks-LVs- ckjM eks-ua- 8329824296  
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
ek- liksfu vkj-,l-rqxkos iks-LVs- ckjM eks-ua-9822179877 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
 iksmifu ,l-Vh-HksaMsdj iks-LVs- ckjM eks-ua- 8329824296 
gs  fnukad  31-12--2022  jksth ps 17%18 ok uksan ua- 14 oj jokuk   
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq 

 

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

 

 



iksLVs foekurG xqjua &  450@2022 dye 363 Hkk-na-fo- fn- 31@12@2022  

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  
fn-osG 

xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

iksLVs ps uko 
 
foekurG  
 

 

 

 

 

xqUgk ?kMyk  &  
fn- 30@12@2022 
jksth ldkGh 06%30 
oktrk rs nqikjh 02 
oktrkps njE;ku 
vk;-vk;- ch- 
Dyklsl ‘;keuxj 
ukansM ;sFkwu  
 
fn’kk varj   
if’pesl  1 fd-eh-  
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%  
fn- 31@12@2022  
ps 17%50   ok  
LVs-Mk ua  30  oj 
 

xqjua &  
450@2022 
dye  
363 Hkk-na-fo-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
xtkuu jkejko lk[kjs o; 44 o”ksZ 
O;olk; [kktxh uksdjh tkr & Ugkoh 
jk- ‘kksHkkuxj ] ukansM  
eks-ua- 7741093373 
 
vkjksihps uko %& vKkr 
vkjksih vVd %&  ukgh 

fiMhr eqyhps uko %&  
 
mf’kjkps dkj.k %&  
fQ;kZnh us eqyhpk loZ= ‘kks/k ?ksryk 
feGwu vkyh ukgh Eg.kwu vkt jksth 
iks-LVs- yk ;sowu tckc fnY;kus xqUgk 
nk[ky- 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnhph eqyxh fgl vKkr vkjksihus dks.kR;krjh dkj.kko:u Qql 
ykowu iGowu usys vkgs oxSjs etdqjkps tckcko:u xqUgk nk[ky - 
 
 nk[ky dj.kkj %&  
iksmifu xkSaM iks-LVs- foekurG eks-ua-  7972560742 
rikfld vaeynkj %&  
iksmifu tk/ko iks-LVs- foekurG eks-ua-8007580146 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iks-fu-dkdMs iks-LVs- foekurG eks-ua- 9923131121 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
iksmifu xkSaM iks-LVs- foekurG eks-ua-  7972560742  
gs  fnukad  31-12--2022  jksth ps 19%09  ok uksan ua- 33 oj jokuk   
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पोलीस टेशन अधापरू ग.ुर.न 353/2022  कलम   279 427) भा द वी fn- 31@12@2022  

पो टे 

नाव  

ग ुर न  

कलम 

गु हा फयाद  व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापूर पोलीस 

टेशन 

अधापूर 

  

ग.ुर.न  

353/2022   

कलम   

 279 427 

 भा .द .वी 
  

गु हा घडला तार ख वेळ  व ठकाणी 
दनांक 31/12/2022 रोजी 14:30 

वाजताचे सुमारास अधापुर ह त 

आदश ाथिमक व ालय अधापुर 

समोर ल रोडने रोडवर द णेस 500 

क.मी  तालुका अधापूर ज हा नांदेड 

 
 

  गु हा     दाखल 

 तार ख  31/12/2022  

वेळ 18:35 वाजता  
टे डा  15 

 

फयाद    - 

दारािसग केशव आडे वय 46 

वष यवसाय बस चालक 

बला  2799  नौकर  

राहणार टाकळ  तालुका 
उमरखेड ज हा यवतमाळ 

डेपो पुसद  

मोबाईल नंबर 9923916484 

 
 

  आरोपी नाव 

अ ात ेलर चालक नाव गाव 

मा हत नाह  

 
 
 
 
 
 
 

सादर वनंती क  वर नमुद ता. वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  हा 
महामंडळाची बस मांक MH 14BT4770  ची बस पुसद येथून वासी घेऊन 

नांदेड कडे जात असताना आदश ाथिमक व ालय अधापूर समोर ल रोडवर 

रोडने जात असताना समो न अ ात ेलर चालकान े हाईगाईने व 

िन काळजीपणाने भरधाव वेगात जोरात नेऊन याचे ेलर हुक मी चालवीत 

असलेले बसचे पाठ मागील शेवट या खडक स अडकून पाठ मागील शेवटचा 
काच काचा फोडून अदंाजे आठ ते दहा हजार पयांचे नुकसान केले वगरेै 

मजकुराचे फयाद व न वर माणे गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी 
मा स पो िन सरोदे साहेबांच े आदेशाने NPC2544आनेबोईनवाड यांच े कडे 

दे यात आले मो 703818183 

 

दाखल करणार  

 PSI पवार पोलीस ठाणे अमंलदार पो टे अधापुर 

 मो 9423441582 

 

तपास अिधकार   

NPC2544आनेबोईनवाड मो 7038518183 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पोलीस टेशन रामतीथ  ोगरुन.ं 212/2022 कलम  65(ई) मु ो अ ट दनाकं. 31/12/.2022      

  पोलीस टेशनचे 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 

रामतीथ 

गुरन ं 

212/2022  

कलम  

65 (ई),म ो अ ट 

 
 

 गु ाच ेकारण : :- 

वनापरवाना बेकायदेशीर 

र या  देशीदा   

बाळगलेला हणनु गु हा 
दाखल 

 
 
 
िमळाला माल:- 

देशी दा  िभंगर  सं ा 180 

ml या 35बोटल  कमती 
2800 . 

पय े

 गु हा घडला  
दनांक 31/12/2022  

चे 17.20 वा  
ठकाण :- 

 बोरगाव फा याजवळ 

शेतकर  धा या या 
पाठ मागे मोक या 
जागेत  

 

द णेस  5 . कमी 
 

 गु हा दाखल 

दनांक:- 

द-.31/12/2022 

वेळ 18:19  

टे डा. नोद नं. 28 वर 

 

 चेक िल टची पुतता 
केली अगर कस े :-

होय 

 

 फयाद चे नाव  व प ा:-  
यामसुदंर मा णकराव  

भवानिगरकर वय 50 वष पोहे का 
928 पो टे रामतीथ 

 मोन  95 45 35 35 19 

 

एफआर आय त  दली का :-होय  

 

 आरोपीच ेनाव व प ा:-  
 

 आरोपी अटक :- 

 Crpc कलम 41 (अ) (1) माणे 
नोट स देवुन सोड़ यात आल े 

 
 
माननीय पोलीस अधी क साहेब 

यांचे सूचना माणे 

 
 

खुलासा :- वर नमदु ता वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीने आपले ता यात.     

बनापरवाना बेकायदेशीर र या. देशी दा  िभगंर  सं ा  180 ml मते या 
20सीलबदं बॉटल  कमती 1600/ पय े या ो गु हया या मालाची चोरट  

व  कर याच ेउदेशान े   जवळ बाळगलेला िमळून आला हणनु वगैरे 

फयाद व न गु हा दाखल क न    मा..सपोिन सा यांचे आदेशान ेपुढ ल 

तपास कामी बीट. अमलदार npc/1371  िशंदे सा.याचे कडे दला  
 

दाखल करणार.  

पोहे का .620 कुलकण  .मोबाईल नं..9175358880पो टे रामतीथ 

 
 

 तपासी अिधकार :- 

 पोना.1371 िशंदे   पो टे रामतीथ मो न .9552514548 

 
 

 भार  अिधकार – 

सपोनी दघे साहेब. पो टे रामतीथ 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पोलीस टेशन अधापरू ग.ुर.354/2022  कलम   65 ई भा द वी दनांक. 31/12/.2022      

पो टे 

नाव  

गु र न  

कलम 

गु हा फयाद  व आरोपी  
नाव 

खलुासा 

अधापूर पोलीस 

टेशन 

अधापूर 

 

 ग.ुर.न  

354/2022  

 कलम   

 65 ई 

महारा  

दा बदं  

कायदा  
  

 गु हा घडला तार ख वेळ  व ठकाणी 

दनांक 31/12/2022 रोजी वेळ 12:30  

वाजताचे सुमारास मालेगाव िशवारात 

ता अधापुर प मेस 15 क.मी  तालुका 

अधापूर ज हा नांदेड 

 
 

  गु हा     दाखल तार ख   

31/12/2022  

वेळ 19:50 वाजता  
टे डा  20 

 

फयाद    - 

बळ राम यंकटराव 

राठोड वय 55 वष 

यवसाय पो उप िन 

पो टे अधापुर  

मो नंबर 9823143245 

 

 
 
 

सादर वनंती क  वर नमू तार ख वेळ व ठकाणी यातील आरोपी हे वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या ो हशन गु ाचा एक पांढ या रंगा या पो यात देशी दा  

िभंगर  सं ा व वदेशी दा  चा माल चोरट  व  कर याच े उ ेशाने ता यात 

बाळगून िमळून आले वगरेै मजकुराचे फयादव न मा स पो िन सरोदे साहेब 

यांच ेआदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपासकामी पो हे का 2803 यांच ेकडे 

दे यात आला  
 

दाखल करणार  

 PSI पवार पोलीस ठाण ेअंमलदार पो टे अधापरु  

मो 9423441582  
 

तपास अिधकार   

HC 2803  पो टे अधापरु  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पोलीस ेशन देगलूर AD no. 37/2022 क 174crpc    दनांक. 31/12/.2022      

पोलीस
ेशनचे

नाव 

गू.र.न.व 
कलम 

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

पोलीस 
ेशन 

देगलूर 

 
 AD  no 
37/2022 
कलम  
 174crpc    
 

आ मृ घ. ता. वेळ व िठकाण:- 
िद. 31.12.2022 रोजी 14.00 
वा. खबर देणार यांचे राहते घरी 
मौ. करडखेड ता. देगलुर  
 
 
आ. मृ. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद31.12. 2022 रोजी  
वेळ  21.17 वा.  
नोदंनं 37 
 
 
 

खबर देणार -   
 
मयताचे नाव – 
 
मरनाचे कारण – 
गळफास घेवुन मृ ु 
 
आरोपीअटकता. वेळ व 
नोदंनं:-- . 
 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद तारीक वेळी व िठकाणी यातील खबर देणार यांची 
मुलगी ही घरातील छताला असले ा फँनला गळफास घेवुन मरण पावली बाबत 
खबर िद ाव न व तीचे मरणाबाबत कोणािव द काही एक त ार नाही असा 
जबाब िद ाव न वर माणे आ. . दाखल  
 
.  
दाखल करणार:- 
ASI शेख पो. े. देगलुर 

तपािसकअंमलदार 
सपोिन मळाळे   ने पो े देगलूर . 
 
पो े भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पो िन ी सोहन माछरे साहेब मो.न. 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



         

 

  

 
 

  

      
  

    
  

   
   

 
 

 

 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

     
   

   
     

      
 

    
  

          
    

 

   
  

  
   

 
 

  
     

   

    
   

    
    

    
   

  

  
   

    
  

  
     

   

  
           

               
            

             
             

             
        

 
  

        
 

    
        

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  



 पो. टे. कंधार ग.ुर.न.409/2022 कलम 65( ई), म.दा.का. द.31/12/2022 

 
  

     ग.ु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   ग.ुर.न 

.409/2022  

कलम  

65( ई), म.दा.का. 

घडला:- 
 द.31/12/2022 च े17.15 

वाजता  मौज ेिचंचोली येथील 

बस टॅ ड च ेबाजलूा मोकळे 

जागेत  

 

उ रेस 10 कलोमीटर. 

 
 गु हा दाखल:- 

द.31/12/2022  

वेळ 19.23 टेशन डायर  

न द 24 वर. 

 
 
 
 

फयाद च ेनाव:-   

राजाराम उ मराव गणाचाय  वय 56 

वष यवसाय- नोकर  स. पो. उप.िन 

नमेणूक पो. टे.कंधार 

मो. ..9823391570 

FIR त दली का:- होय 

 
आरोपी नाव व प ा:-   
आरोपी अटक:- नाह  

 
िमळाला  माल:-  

720 /  कमती या देशी दा  िभगंर  

सं ा या कागद  लेबल असले या 180 

एम. एल . या काचे या 12 सीलबदं 

बॉटल  कंमत येक  60/- पय े 

खलुासा; 
            नमूद ता. वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन े बना परवाना बेकायदेशीर र या 
ो ह बशन गु ाचा माल  देशी दा  िभगंर  

सं ाच े 180 ML  मते या काचे या कागद  

लेबल असले या 12 बॉटल एकूण कमती 720/- 

.  चा माल चोर या व साठ  ता यात बाळगून 

िमळून आला  वगैरे फयाद च ेमजकुराव न मा. 
पो. िन साहेब यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल. 

 
दाखल करणार:- 

 Hc/ 1735 बाबर  साहेब पो. टे. कंधार. 

तपासी अमंलदार:- 

HC-2059 सानप साहेब.  पो. टे.कंधार 

मो. .9604333256 . 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. . 

मा. पोलीस िनर क  पडवळ सा.  
    मो. .9420841070. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  



पोलीस टेशन नायगाव  गुरन 193/22 कलम  279 337 338 भादवी द   31/12/2022 

पो. टेचे नाव गुरनं व 

कलम 

 गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  नं , आरोपीचे 

नाव व प ा , आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

पोलीस 

टेशन:- 

नायगाव  

भाग 1 ते 

5 गरुन 

193/22  

कलम   

279 337 
338 

भादवी  

 ग.ुघा.ता.वेळ व. ठकाण:- 

द.25/12/2022 रोजी  
19:00 वा. चे सुमारास 

शरद कॉलेज समोर 

नायगाव नरसी रोडवर 

तालुका नायगाव 

 

 द णेस 1 कमी  
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:-  

द 31/12/.2022 

चे 20::17  वा 
 टे.डा न द  28 वर  

 
 
 
 
 
 
   

 फयाद चे नाव :- 

 गणेश नागोराव सुडके वय 62 

वष यवसाय वॉचमॅन रा. गौर  

शेळगाव तालुका नायगाव ज हा 
नांदेड  

 मो. नं.7769830983 

 

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीच ेनाव व प ा :-   
 

आरोपी अटक:- नाह  

 

उिशराचे कारण.:-  

आज रोजी हो टेल आहे त ार 

द याव न गु हा दाखल  

 

खलुासा_ वर नमुद ता.वेळ   व  ठकाणी यातील  फयाद   ( जखमी ) हा सामान 

घेऊन शरद कॉलेज कडे पाई पाई जात असताना पाठ मागनू   क चा चालकान े

याच ेता यातील क  हे हायगई  व िन काळजी पणे  चालवून फयाद च धडक 

द याने याच े डावे पायाचे हाड मोड याने व डो यात, पाठ त मार लाग याने 

उपचार कामी स. द. नायगाव येथे उपचार केला व पुढ ल उपचार कामी स.द. 

व णुपुर  येथे रेफर केले असून उपचारादर यान एमएलसी जबाब द याने तो 
जबाब आज रोजी ा  झा याने वगरेै वणनाच ेजबाबाव न मा.पो.िन. साहेब यांच े

आदेशाव न गु हा दाखल क न गु ाचा पुढ ल तपास पोहेका /2006 मु तापुरे  

यांच ेकडे दला. 
 
 

दाखल करणार: 

-HC-2304 टो पे   पो टे नायगाव 9823262304  

 

तपािसक अमंलदार :- 

पोहेकॉ/2006 मु तापुरे पो   टे  नायगाव मो न. 9325850996  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पोलीस टेशन कनवट दनांक. 31/12/.2022       

पो. टे. चेनाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
ो गुरन व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं 

घडला व दाखल  

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

प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

कनवट   ो गुरन .  :-  

258/2022  

कलम :- 

  12 (अ ) मजकूा  
 
 
 
  
 
 
 
 

 गु हा घडला ता. , वेळ व  

ठकाण :- 

द. 31/12/ 2022 रोजी 17.40  

वा. च ेभोई ग ली पलीकड ल 

पैनगगंा या नद या काठावर 

वे या बाभळ या झाडामं य े

कनवट तालुका कनवट 

प मसे एक कलोमीटर  

 
 

 गु हा दाखल ता. व वेळ :-  

द. 31-12-2022 

 च े22.17वा.  
न द नंबर :- 044 

 

 िमळाला माल - जुगाराच े

सा ह य व नगद  920 पय े 

 

फयाद  च ेनाव:-  

हनमुतं पांडुरंग घलु ेवय 35 वष यवसाय 

नोकर  पो उप िन पोलीस टेशन कनवट 

ज हा नांदेड 9325767770 

 
 आरोपी – 

  
 

FIR दल ेका होय/नाह  :- होय. 

 
आरोपी अटक :- -- 

 सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी हे झ नाम ना नावाचा प याचा 
जुगार बेकायदेशीर र या पैस े लावनू खेळत व 

खेळवीत असताना िमळून आले वगरेै मजकुरा या 
फयाद व न गु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

कामी सपोिन साहेब यांच ेआदेशान ेhc/19 13 राठोड 

यां याकडे दला  
 
दाखल करणार :-  

hc/ 1766 पवार पो. टे. कनवट 

 मो. न.ं 9011051766 

तपािसक अंमलदार :-   

hc/ 1913 राठोड पो. टे. कनवट  

मो. +91 97678 68500 

पो. टे. भार  अिधकार  नाव व मोबाईल नंबर :- 

 मा. पो. िन. साळंुख ेसाहेब पो. टे. कनवट 

  मो. न.ं  9422242568 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पो. ेिबलोली  पो  गुरनः -249/2022 कलम 65 ई महारा  दा बंदी कायदा    िद. 31/12/2022 
 

पो. े  
चे नाव  

गु.र.न व 
कलम  

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िफयादीचे नाव व 
प ा/आरोपीचे नाव व 
प ा 

हकीकत 

िबलोली  पो. े .िबलोली 
पो  गुरनः - 
249/2022 
कलम 
 65 ई महारा  
दा बंदी 
कायदा     

गु.घ.ता.वेळव िठकाणः  
िद.31/12/2022चे 16.30 
वा.िचचाळा ते बामणी रोडचे 
कडेला मौ. ापूर 
ता.िबलोली  
 
                                      
गु ा दाखल 
िद.31/12/2022 
.चे 19.53 वा 
 नोदं नं 22 वर 
 
िमळाला.मालः -  
देशी दा  िभंगरी संञाचे  
180 ML  मतेचे 10 बाँटल 

ेकी िकंमत 60  माणे  
िकं. अं. 600 . चा माल  

िफयादीचेनाव-  

भारत खंडु फंताडे 

वयः 36.वष वसायः  

पोकाँ./142 पो. े .िबलोली  

मो.नं.9665061959 

  
आरोपीचे.नाव-  
 
आरोपी अटक –  
कलम 41 (1)(अ) CRPC 

माणे नोटीस िदली 

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपी 
यांनी िवनापरवाना बेकायदेशीर र ा चो न िव ी कर ाचे 
उ ेशाने देशी दा  िभंगरी संञाचे  180 ML  मतेचे 10 बाँटल 

ेकी िकंमत 60  माणे  िकं. अं. 600 . चा  माल बाळगलेला 
िमळुन आला णुन वर माणे गु ा दाखल क न  मा.पो.िन साहेब 
यांचे आदेशाने पुढील तपास िबट पोहेकाँ/1985 िशंदे  यांचेकडे 
िदला   
 
तपािसकअंमलदार-  
पोहेकाँ/1985 िशंदे    पोलीस ेशन िबलोली  
मो नं 7721005064 

दाखल करणारः - 
पोहेकॉ/1963 पी.ए.गुडमलवार पोलीस. ेशन,िबलोली. 
मो.नं 8421453868 
 

भारी  अिधकारी-  
ए.एन.न टे पो. े.िबलोली. मो.नं. 9823802677 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पो टे अधापरू ्ad no.41/२०२2date_ 31.12.2022 

पो. टे. चे 

नाव  

गुरन / आ.म ृ/ 

पनाका कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं घडला व 

दाखल  

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

नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

अधापरू ् आ.  न.ं  :- 

41/2022 

कलम :- 

 174 crpc 
 
 
 

आ .घडला ता. व वेळ :-  

 द. 21.12.2022रोजीच े

12.45वाजताच ेसमुारास नवोदय 

टकल केअर हॉ पटल तरोडा 
नाका नांदेड. 

 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 31.12.2022  

च े 18.49 वा.  
न द नंबर :- 016 वर  

 

मरणाचे कारण._ 

दय वकारा या झट यान ेमरण 

पावला. 
 

उिशराच ेकारण,_ 

पो. टे. ला आज रोजी येऊन जबाब 

द यान.े 

खबर देणार _ 

 

मयताच ेचे नाव : _ 

सभुा षत सखाराम कामेवार वय 

_33वष . रा. द ा ेय मं दर जवळ 

मालगेाव तालुका अधापरू ज हा 
नांदेड 

 

FIR दल ेका होय/नाह  :- _होय 

 
 
आरोपी अटक :-  

 
 
चेकिल ट ची पूतता केली आहे :-      

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकानी 
यातील खबर देणार यांनी खबर दली क  ,यातील मयत 

हा दनांक 21 .12 .2022 रोजी 12.00 वाजताच े

समुारास माझ े नातेवाईक वजय रमशे  कामेवार 

यां याकडून मला मलुगा सभुा षत यांची त येत बरोबर 

नसून यास वलाजकामी नवोदय टकल केअर 

हॉ पटल तरोडा नाका नांदेड येथे घेऊन गले ेअसता वेळ 

_12.45 वाजता तेथील डॉ टरांनी माझा मलुगा सभुा षत 

यास तपासनू मयत झा याच े सांिगतल े आहे.वगरेै 

जबाबव न  वर माण ेआ.  दाखल. 

दाखल करणार_ 

 PSO psi पवार  मो. न_9423441582 

तपास_ 

hc _1279च हाण न.ेपो. टे अधापरू 

मो.न_9356283717 

पो. टे. भार  अिधकार  नाव व मोबाईल नंबर :-   

पो. िन    . जाधव साहेब पो. टे. अधापरू ्

 मो. न.ं _ 7798834263 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  



पोलीस टेशन भोकर गुरन 497/2022 कलम 452, 323, 143, 149, 504, 506 भादवी दनांक. 31/12/.2022       

पो. टे चे 

नाव 

गुरं न व कलम गु हा घडला तार ख व वेळ फयाद  आरोपी थोड यात हक गत 

पोलीस 

टेशन 

भोकर 

गुरन  

497/2022  

कलम 

 452, 323, 
143, 149, 
504, 506 ipc  
 
 

उिशराच े

कारण- 

फयाद  

पो टला 

आ यावर 

दाखल 

  

दनांक- 31/12/2022 रोजी 

दपुार  1600 त े16.30 वाजता 

 माझ ेहॉटेल सोमठाणा 

िशवारात भोकर त े कनवट 

जाणारे रोड लगत दशा 

उतरेस आतर 10 क.मी. 

अंतरावर 
 
 

दाखल तार ख व वेळ- 

द.31/12/2022  

चे 21/21 वाजता 

न द मांक-38 

 
 

फया द –  

साई ह रभाऊ चटलेवार 

वय 31 वष यवसाय 

चालक रा. अशोक नगर 

भोकर ता. भोकर  

मान.ं 9049733351 

 
 

आरोपी  
 
 
 

आज दनाकं- 31/12/2022 रोजी दपुार  1600 त े 16.30 वाजता माझ े

हॉटेल सोमठाणा िशवारात भोकर त े कनवट जाणारे रोड लगत दशा 

उतरेस आतर 10 क.मी. अंतरावर खलुासा सादर वनंती क , वर नमुद 

तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  हाँटेल वर बसला - असता एक 

इरट का गाड  या मधील सात त ेआठ अनोळखी इसम पाहून ओळखतो 

यांनी गैरकाय ाची मंडळ  जमवनु हॉटेल म य े घसुुन फयाद स व 

नौकरास थापड बु यांन ेमारहाण क न जवे मार याची धमक  दली 

वगैरे जबाब ध न वर माण ेगु हा दाखल क न तपासात घतेल 

दाखल करनार  

ASI लखुेळे पो. टे भोकर मोन 8308292298 (pso 

 

तपास कामी  

सपोउपिन / हनवंत ेps भोकर मोन 8329998933 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पो. टे. कंधार ग.ुर.न.410/2022 कलम 65( ई), म.दा.का. द.31/12/2022 

 
  

     ग.ु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   ग.ुर.न. 

410/2022  

कलम  

65( ई), म.दा.का. 

घडला:-  
द.31/12/2022 च े16.30 

वाजता ई येथील बस 

टॅ ड च ेजवळ प ाच े

टन शेड समोर 

 
 

 पूवस 18 क. मी. 
 
 
 गु हा दाखल:- 

द.31/12/2022  

वेळ 20.11 टेशन डायर  

न द 26 वर.  

 
 
 
 
 

फयाद च ेनाव:-  

 तुकाराम माधवराव जुन ेवय 35 वष 

यवसाय- नोकर  पो.का.ँ529 नमेणूक 

पो. टे.कंधार मो. ..9850553011. 

FIR त दली का:- होय 

 
आरोपी नाव व प ा:-   
आरोपी अटक:- नाह  

 
िमळाला  माल:- 

 460 /  कमती या देशी दा  िभगंर  

सं ा या कागद  लेबल असले या 
180 एम. एल . या काचे या 11 

सीलबदं बॉटल  कंमत येक  60/-

पय े माण.े  

खलुासा; 
            नमूद ता. वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीन े

बना परवाना बेकायदेशीर र या ो ह बशन 

गु ाचा माल  देशी दा  िभगंर  सं ाच े 180 ML  

मते या काचे या कागद  लेबल असले या 11 

बॉटल एकूण कमती 460/- .  चा माल चोर या 
व साठ  ता यात बाळगनू िमळून आला  वगैरे 

फयाद च े मजकुराव न मा. पो. िन साहेब यांच े

आदेशान ेगु हा दाखल. 

दाखल करणार:-  

Hc/ 1735 बाबर  साहेब पो. टे. कंधार. 

तपासी अमंलदार: 

HC-1959  यवहारे  साहेब.  पो. टे.कंधार 

मो. .9604333256 . 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. . 

            मा. पोलीस िनर क  पडवळ सा.  
              मो. .9420841070 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  



पो. टे. कंधार ग.ुर.न.411/2022 कलम 65( ई), म.दा.का. द.31/12/2022 

 
  

     ग.ुर.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

कंधार   ग.ुर.न. 

411/2022  

कलम  

65( ई),  

म.दा.का. 

घडला:-  
द.31/12/2022 च े18.45 

वाजता मौज ेटोकवाड  

जवळ ल कळका त े

अंबुलगा जाणारे रोडच े

बाजूस मोकळे जागेत  

 

 पूवस 15 क. मी. 
 
 गु हा दाखल:- 

द.31/12/2022  

वेळ 21.12 टेशन डायर  

न द 27 वर.  

 
 
 

फयाद च ेनाव:-    

सतंोष नारायण काळे वय 39 वष यवसाय- 

नोकर  पो.ना.548 नमेणूक पो. टे.कंधार 

मो. ..9325303161. 

FIR त दली का:- होय 

 
आरोपी नाव व प ा:-  
 आरोपी अटक:- नाह  

 
 
िमळाला  माल:-  

480 /  कमती या देशी दा  िभगंर  सं ा या 
कागद  लेबल असले या 180 एम. एल . या 
काचे या 8 सीलबदं बॉटल  कंमत येक  

60/- पय े माण.े  

खलुासा; 
            नमूद ता. वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन े बना परवाना बेकायदेशीर र या 
ो ह बशन गु ाचा माल  देशी दा  िभगंर  

सं ाच े 180 ML  मते या काचे या कागद  

लेबल असले या 8 बॉटल एकूण कमती 480/- .  

चा माल चोर या व साठ  ता यात बाळगनू 

िमळून आला  वगैरे फयाद च ेमजकुराव न मा. 
पो. िन साहेब यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल. 

 
दाखल करणार:-  

Hc/ 1735 बाबर  साहेब पो. टे. कंधार. 

तपासी अमंलदार :- npc-2730  टाकरस  साहेब.  

पो. टे.कंधार मो. .9373890469 . 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. . 

मा. पोलीस िनर क  पडवळ सा.  
   मो. .9420841070. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

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

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



              

 

  

    
 

 
 

   
  

  
   

   
  

  
   
  

   
 

 
   
                         

   
  

     

  

   
  

  

   
     

      
    
   
   

 
       

  
 
 

   
                  

    
        

        
          

   
 
    
        

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  



               

 

  

    
 

 
 

   
  

  
   

  
  
  

  
                 

   
 

 
   
                         

 
   
     

  
 

  
   

 
 

     
   

    
   

 
   

 
 

        

   
                 

     
       

        
       

          
       

 
    
       

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  



पोलीस टेशन कनवट द.31/12/2022                                    

 

पो. टे. चेनाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / ो 
गुरन 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  

कनवट   ो गरुन .  :-  

259/2022  

कलम :-  

 65 (ई ) मदा का  
 
 
 
  
 
 
 
 

 गु हा घडला ता. , वेळ व   

ठकाण :- 

द. 31/12/ 2022 रोजी 16.45 

कुबेर लॉज समोर ल सावजिनक 

रोडवर रे व े टेशन कलोमीटर   

 

 गु हा दाखल ता. व वेळ :-  

द. 31-12-2022 

 चे 23.18वा.  
न द नंबर :- 046 

 

 िमळाला माल -   

देशी दा  बॉबी सं ा 90 एम एल 

या 16 बॉटल ित बॉटल 35 

पये माणे 560   

 
 

फयाद  चे नाव:-  

गजानन रामदास चौधर  वय 41 वष 

यवसाय नोकर  पोना /1326 नेमणूक 

पोलीस टेशन कनवट ज हा नांदेड  

मोबाईल मांक 91 58 13 40 34  

 
 आरोपी –  

 

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 
 

आरोपी अटक :- ---- 

 
 

 सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील म हला 
आरोपी ह  रे वे टेशन कनवट समोर ल कुबेर लॉज समोर ल 

सावजिनक रोडवर देशी दा ची चोरट  व  कर या या उ ेशाने देशी 
दा  बॉबी सं या या 90 एम एल या मते या ला टक या 
सीलबंद 16 बॉटल कमती 560 पयाचा माल ता यात बाळगून 

िमळून आली वगरेै मजकूरा या फयाद व न गु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास कामी पीएसआय मामीडवार यां याकडे दला  
दाखल करणार :- 

 hc/ 1766 पवार पो. टे. कनवट  मो. नं. 9011051766 

 

तपािसक अमंलदार :-   

पीएसआय मामीडवार  पो. टे. कनवट मो. 98500 61133 

 

पो. टे. भार  अिधकार  नाव व मोबाईल नंबर :- 

 मा. पो. िन. साळंुख ेसाहेब पो. टे. कनवट   

मो. नं. 9422242568 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

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

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  



 पो. टे. कंधार ग.ुर.न.412/2022 कलम 65( ई), म.दा.का. द.31/12/2022 

 
  

     गु.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   ग.ुर.न. 

412/2022 

 कलम  

65( ई), म.दा.का. 

घडला:-  
द.31/12/2022 चे 16.00 

वाजता काशीराम तांडा ते 

कु ळा जाणारे रोडवर माधव 

वाघमारे यांच ेगायरान शेतात 

रोडचे बाजलूा   
 

 द णेस 12 क. मी. 
 
 

 गु हा दाखल:- 

 द.31/12/2022  

वेळ 23.17  

टेशन डायर  न द 39 वर.  

 
 
 

फयाद चे नाव:- 

िशवाजी एकनाथराव सानप वय 51 वष 

यवसाय नोकर  पोहेका. 2059 नेमणूक पो. 
टे.कंधार मो. ..9421849989. 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:-   
 

आरोपी अटक:- नाह  

 

िमळाला  माल:- 560 /  कमती या देशी दा  

िभंगर  सं ा या कागद  लेबल असले या 180 

एम. एल . या काचे या 8 सीलबदं बॉटल  

कंमत येक  70/- पये माणे.  

खलुासा; 
            नमूद ता. वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीने बना परवाना बेकायदेशीर र या 
ो ह बशन गु ाचा माल  देशी दा  िभंगर  सं ाचे 

180 ML  मते या काचे या कागद  लेबल 

असले या 8 बॉटल एकूण कमती 560/- .  चा 
माल चोर या व साठ  ता यात बाळगून िमळून 

आला  वगैरे फयाद च ेमजकुराव न मा. पो. िन 

साहेब यांच ेआदेशाने गु हा दाखल. 

दाखल करणार:-  

Hc/ 1735 बाबर  साहेब पो. टे. कंधार. 

तपासी अमंलदार :- 

 Asi- गणाचाय  साहेब.  पो. टे.कंधार 

मो. .9823391570 . 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

मा. पोलीस िनर क  पडवळ सा.  
  मो. .9420841070. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पो. टे वमानतळ गुरन ं451/2022 कलम 4/25 श  अिधिनयम  3(1)/181,128/177 मोटार वाहन कायदा व 110/117महारा  पोलीस कायदा  
 

अ. 

. 
िज हावपो. टे.

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

 िज हा नांदडे, 
पो. टे. िवमानतळ 

गु.घ.ता.वेऴ व ठकाण – 

दनांक 31/12/2022 रोजी 21.30 वा. 
यामनगर नांदेड येथील ी नालय  

व नवजात अभक क   बाजसु 

सावजिनक रोडवर नांदेड  
 
दशा व अतंर – 

 प मेस 2 km  
 
 गु हा दाखल ता. वेळ – 

द  31.12.2022 रोजी  
वेऴ 23.09वा 
 टे.डा.43 

पो. टे वमानतळ 

गुरन ं
 451/2022  
कलम 

 4/25 श  

अिधिनयम  
3(1)/181,128/177 
मोटार वाहन 

कायदा व 

110/117महारा  

पोलीस कायदा   

फयाद  – 

 दारािसगं ल छमाजी राठोड वय 51वष 

पोहेकॉ/2166 नेमणुक पो. टे. 

वमानतऴ नांदेड  

मो नं. 9823357541 

आरोपी-   
  
 
िमळाला माल – एक लोखंड  खंजीर 

कमतंी 500/-  व60,000/-मोटार 

सायकल  MH-26BN-0649  हो डा  
C D 110 जचा चिेसस नं.  

ME4JC67BLJ8068709  ज ुवा. क.अ.ं 

एकुण कमतं – 60,500 /- पयाचा  

खुलासा -सादर वनंती क ,वर नमदु तार ख 

वेळ  व ठकाणी यातील  आरोपीतांनी  
भरधाव वेगात कट मारत आरडा ओरड 

करत जात असताना िमऴुन आ याने यांच े

ता यात वनापरवाना बेकायदेशीर र या 
ता यात ाणघातक श  खंजीर बाळगलेला 
िमळुन आले. वगरेै मजकुराचे फयाद व न  

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

क न तपासकामी पोना/591 नागरगोज े  

यांचे कडे दले.  
 
दाखल करणार  

–ASI क याणकर  मो.नं. 9623551038 
 
तपास करणार –  

पोना/591 नागरगोजे   मो.नं. 8412879395 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
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