
टेशन टेशन कनवट आ  नबंर 04/2023 कलम 174 crpc  द .17/01/2023 

पो ट चे 

नाव 

आ  नबंर व 

कलम 

आ  दाखल तार ख वळे व न द 

नबंर 
खबर देणार/मयताच ेनाव खुलासा  

कनवट  04/2023 
कलम 

174 crpc 
 
 

आ  घडला तार ख वेळ व ठकाण- 
दनाकं 24.12.2022 रोजी च े 

12.00  वा. पूव  राजगड िशवार ता. 
कनवट. 

 

, आ  दाखल तार ख वेळ व न द 

नबंर  

दनाकं 1701.2023  

च े12..00 वा.  
न द नंबर 07 वर. 

 
 
मरणाचे कारण- 

कोणतेतर  वषार  औषध फवारणी 
करताना त डात गे यान.े 

 

खबर देणार  
पोहेका/के. एस. बयास ब कल 

नंबर 2093 पोलीस टेशन नांदेड 

ामीण ता.क नवट ज. नांदेड. 

 
 

मयताचे नाव- 

रमशे हेमला राठोड वय 49 वष 

रा.राजगड तांडा ता.क नवट 

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकानी यातील मयत हा 
वतःच ेशेतात तणनाशक फवारत असताना वषार  औषध त डात 

गे यान े यास द.24/12/2022 त े द.27/12/2022  पयत स.द. 

गोकंुदा यथे ेउपचार क न परत गेल ेव द.02/01/2023 रोजी त येत 

खराब झा यान े यानंा व णुपरु  नांदेड येथे उपचार कामी शर क 

केल ेअसता त े द.05/01/2023 रोजी उपचारा दर यान मरण पावल े

आहे. वगैरे मजकुराच े RMLC च ेकागदप  आज रोजी पो. टे.ला 
ा  झा यान ेमा.पो.िन.साहेब यांच ेआदेशान ेआ  दाखल. 

 
दाखल करणार-  

 Pso/npc/ 2355 k.m.मारलेवाड मो. न.ं 7768853060 

 

तपािसक अंमलदार-  

HC/1052 ब डलेवाड Mob no. 9923441052. 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 



 

टेशन टेशन कनवट आ  नबंर 05/2023 कलम 174 CRPC   द .17/01/2023 

पो ट चे 

नाव 

आ  नबंर व 

कलम 

आ  दाखल तार ख वळे व न द 

नबंर 
खबर देणार/मयताच ेनाव खुलासा  

कनवट  05/2023 
कलम 

174 CRPC 
माण े

 
 

, आ  घडला तार ख वळे व 

ठकाण-  

दनाकं 05.01.2023रोजी च े 

04.30  वा. समुारास राहत ेघर  

गोकंुदा कनवट. 

 

 आ  दाखल तार ख वेळ व न द 

नबंर  

दनाकं 17.01023 च े08.54 वा. 
न द नंबर 08 वर. 

 
मरणाचे कारण- 

आजार  अस यान.े 

 

खबर देणार  
पोहेका/ड य.ूके. कांबळे ब कल 

नंबर 2801 पोलीस टेशन नांदेड 

ामीण ता. ज. नांदेड. 

 
 

मयताच ेनाव- 

मझरखान मकबूल खान वय 28 

वष रा. गोकंुदा ता.क नवट 

सादर वनतंी क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकानी 
यातील मयत हा  आजार  पड याने यास उपचार कामी 
आ दलाबाद यथेे दाखल केल े व पुढ ल उपचार कामे 
स.द. व णुपरु  नांदेड यथे े शर क केल े असता यांचा 
द.14/01/2023 रोजी 14.30 वा.मरण पावला आहे. वगैरे 

मजकुराच े RMLC च े कागदप  आज रोजी पो. टे.ला 
ा  झा यान े मा.पो.िन.साहेब यांच े आदेशान े आ  

दाखल. 

दाखल करणार-   

Pso/npc/ 2355 k.m.मारलेवाड  मो. न.ं 7768853060 

 
तपािसक अंमलदार-  

HC/1952 क लाळे  Mob no. 9423139556. 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

  



पोलीस टेशन हादगाव भाग 1 त5े गुरन 14/2023 कलम 354,452,323,504,506 भा द व माण े

पो. टेचे 

नाव 

गुरनं व कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

फयाद चे नाव प ा व मोद  नं , 

आरोपीचे नाव व प ा , आरोपी अटक 

होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव  भाग 1 ते5 गुरन ं 

14/2023 

कलम 

 354,452, 
323,504 

,506, भा द व  

 
  

 द.16/01/2023 चे 
सायंकाळ 09:00 वाजता च े

सुमारास फयाद च ेघर  

मौ.च   

 
 

दशा :-  
प मेस 25 कमी  
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:-  

द 17/01/.2023  

चे 14:27वा 
 टे.डा न द  18 वर  

 
 
  
 

 फयाद चे नाव:  

 
 

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीच ेनाव व प ा :- 
 
 

 आरोपी अटक :- नाह  

खुलासा, 
             सादर वनंती क  , नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी फयाद या घर  

जाऊन माझे पतीस मा ती यास मार या बाहेर ये तुला 3100/- पय े दतो असे हणनू 

िशवीगाळ कर त असताना आ ह  घरातील सवजण बाहेर येऊन पा हल े तर हा याचे  

हाताम ये दगड घेऊन तू काल माझ ेघर  पैसे माग यासाठ  का आला होता अशी वचारणा 
कर त अस याने माझे पती तू माझ े पैस े घेतलेले 3100/- पय े देत नस याने मी ते पैस े

माग यासाठ  आलो होतो असे सांगत असताना हा पण आम या घरात येऊन जोरजोराने 

िशवीगाळ क न मला ल जा वाटेल असे माझा हात ध न त ूमाझे सोबत चल तुला 31000/- 

पये देतो असे हणनू मा यासोबत गैरवतन केल ेव तु हाला एकेकाला तर मा न टाकतो 
अशी जीवे मार याची धमक  दली आहे गावातील रामे र उ मराव िगर , क त  कुमार 

उ मराव पाईकराव व इतर बरेच जण आमचे घर  आले व यांनी आमचे भांडण सोडवा सोडून 

केली वगरेै जबाब व न गु हा दाखल क न मा. पो.नी साहेबां या आदेशाने  तपास कामी 
HC/35 िचतंले  साहेब यां याकडे दला  
 
दाखल करणार :-HC 1292 रणवीर पो टे हदगाव  9923088577 

 

तपािसक अमंलदार :-HC/35 िचतंले पो टे हदगाव मो नंबर 928456205 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न. कलम ई )महारा  दा बंद कायदा द 
पो टे 
च े
नाव

गु हा 
र ज टर 
नबंर  

गू.घ.ता. वेळ व ठकान फयाद  व आरोपी च ेनाव हक कत

पोलीस 
टेशन 

भोकर

गु हा 
र ज टर 
नबंर 

गु.र.न. 

कलम 
ई) 

महारा  
दा बंद  
कायदा
 

गू.घ.ता. वेळ व ठकान –

आज दनांक च े
वाजता आकाश बअर शॉपी बाजलूा 
असले या खोलीत दशा द णेस 
एक कलोमीटर अतंरावर

गु हा दाखल तार ख वेळ न द 
मांक:- दनांक च े

वाजता न द मांक 

िमळाला माल:- देशी दा  
िभंगर  सं ाचे लबेल असले या 
एम.एल. या काचे या िसलबंद (
बॉटल येक  कमतं पय े
माणे

एकुण क.अ.ं पयाचा

फया द :
सजंय पता दगंबरराव पांढरे वय वष 
यवसाय नोकर  पोलीस हेडकॉ टेबल ब कल 
नबंर नेमणूक पोलीस टेशन भोकर 
मोबाईल नबंर 

आरोपी –
 

खुलासा
सादर वनतंी क वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीन े चे समुारास 
आकाश बयर शॉपी बाजलूा असले या खोलीत यातील आरोपीन े वना परवाना 
बेकायदेिश र या देशी दा  िभगंर  स ा या बॉटल क मती पयाचा माल 
ता यात बाळगलेला मीळून आला वगरेै मजकुराचे फयादव न वर माणे गु हा दाखल 
क न मा. पो. िन. साहेब यांच ेआदेशाने पुढ ल तपास बीट पोहेका/ कानगलेु यांचे 
कडे दला.

दाखल करणार- 
स.पो.उप.िन. लकुळे पो टे भोकर मोबाईल नबंर 

तपास करणार- 
कानगलेु पो टे भोकर मोन-

भार अिधकार --
माननीय पोलीस िनर क पाट ल साहेब मोबाईल नबंर 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



पोलीस टेशन कंुटूर  .गुरन 13/ 2023कलम 279,337,338 भादंवी  माण े134/187 मोटार वाहन कायदा द  17.01.2023 

पो. टेचे 

नाव 

गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयाद चे नाव प ा व मोद  नं , 
आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी 
अटक होय/  नाह  

हक कत 

कंुटूर भाग 1 त5े गुरन ं  

 13/ 2023  

कलम  

279,337,338, भादंवी 
माण े134/187 motor 

vahan Kayda 
 
गु हयाचे कारण:- 

हयगय व 

िन काळजीपणाने वाहन 

चालवनु जखमी गले े

 

उिशरा चे कारण-  

 वलाज क न आज 

रोजी पो टला हजर 

यऊेन जवाब द याव न 

 द. 07/01/2023 च े

16.30  वा  
ठकाण :-  मौज े

गंगनबीड कमान या 
जवळ 

 

 दशा :  
द ण 10 क मी  
 

गु हा दाखल  

ता.वेळ:- 

 द 17/01/.2023 च े 

15.00  वा टे.डा न द 

 15 वर  

 
 
  

 फयाद चे नाव:-  

परमे र राजाराम रेडेवाड 

वय 28 यवसाय मजुर  

राहणार बरबडा तालुका 
नायगाव ज हा नांदेड  

मो नंबर 9823524399 

 
 FIR त दली का:- होय  

 
 
आरोपीचे नाव व प ा :-   
 

आरोपी अटक :-  नाह   

 
 

खलुासा_सादर वनतंी वर नमुद ता.वेळ   व ठकाणी यातील फयाद  

हा या या मोटरसायकलवर प ी व दोन मलुी घेऊन जात असताना 
गंगनबीड कमानी जवळ आला असता यातील कार माक एम एच 

झरो आठ झेड 65 36 कार या चालकाने याचे ता यातील कार ह  

हायगई व िन काळजीपणाने चालनू मोटरसायकलला पाठ मागून 

जोराची धडक देऊन फयाद  व याची प ी व दोन मलुीसह गभंीर 

जखमी केल.ेवगैरे  जवाब आज रोजी पो टेला हजर होऊन द यान े

वर माण ेगु हा दाखल माननीय सपोिन साहेब यां या आदेशान े 

 
दाखल करणार   

पएस आय पोल ेपो टे कंुटूर 

 
तपािसक अमलंदार :- 

 पो.हे.का 1181 कुमरे सा पो   टे कंुटूर मो न ं 8208788324 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



पो टे तामसा  04/2022 कलम 379 भादवी  दनांक -17/01/2023 

पो. टे 

चे नाव  

गुरन  व 

कलम  

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद  चे नाव ह ककत 

तामसा गुरन व कलम 

:-- 
04/2023 

कलम:- 

- 379 भादवी  
 
 
 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण  

द.14.01.2023रोजी  
दपुार  14.00 त े18.00 

समुारास सलुतान कराणा  
दकुाना समो न तामसा 
ता.हदगाव   जी.नांदेड  

 
गु.दा.ता.वेळ दनाकं:-- 

17.01.2023 

 च े18.13 वा. 
न द न ं15  वर . 

 
उिशराच ेकारण:- 

 शोधा शोध क न आज 

रोजी पो टला यऊेन जबाब 

दला आहे. 

 फयाद  चे नाव :-   

हाद बापरूाव मान ेवय 42 वष 

या. शेती रा.येवली  ता.हदगाव  

जी.नांदेड  जी.नांदेड  

मो.न.9284135565 

 

आरोपी चे नाव व प ा:-- 
 1)  अ ात . 

 

आरोपी अटक नाह   

 
आरोपी चा पुव ईतीहास -नीरंक  

 

आरोपी वर केललेी तीबंधक 

कायावाह / नीरंक  

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी कोणीतर  

अ ात चोर यांनी मोटार सायकल हरो लडर कंपनीची 
मोटरसायकल .MH 26-AU-8876 कमती 35,000/-  ची 
तामसा येथील सलुतान कराणा दकुानासमोर रोडव न चोर  

क न घऊेन गेल े आहेत वगैरे फयाद व न वर माण े गु हा 
दाखल. 

 
 
दाखल करनार /. 

pso asi आडे  पो टे तामसा मो.न.9527808877 

 
तपासीक अिधकार  यांच ेनाव :--    

hc 2498क यानकर  पो. टे.तामसा  नंबर:-- 9284038840 

 
पो. टे भार  अिधकार  यांचे नाव व मोबाईल नबंर:--  

मा.api दळव ेसा. पो. टे.मो.न.-7744827771 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



iksLVs Hkksdj xqju 23@2023 dye 454]457]380 Hkknfo fn 17-01-2023 
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 

 
iksLVs ps 
uko 
Hkksdj  
 
 
 
 

xqju ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k  

fnukad 16@01@2023jksth 

ps 14-00 rs 17@01@2023 

ps 09-00 ok ps lqekjkl 

fQ;kZnhps jkgrs ?kj lbZn 

uxj Hkksdj  

   

fn’kk o varj 

i'phesl 01 fdeh   

 

xqju nk[ky-rk-osG-%  

fn- 17@01@2023  

ps 16-55 -ok  

LVs Mk Ø 25 oj-            

 

xqju  

23@2023  

dye  

454]457]380 

Hkknfo  

 

fQ;kZnhps uko %&  

'ks[k c'khj vgsen 'ks[k eqjkn o; 48 o"kZs 

O;olk; [kktxh uksdjh jk- lbZn uxj] 

ns'keq[k d‚yuh Hkksdj eks-uacj 9921100288 
 
 
 

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

 

vkjksih vVd %&   ukgh 

 

xsyk eky& 

 1½ lksU;kps xylj 2 rksGs otukps fdearh 

15]000@&  2½ lksU;kps pSu 2 rksGs otukps 

fdaerh 80]000@& 3½ lksU;kph usdysl fnM 

rksGs otukps fdearh 10]000@& 4½ lksU;kps 

dkukrhy nksu fjax 8 xzWe otukps fderh 

15]000@&  5½ lksU;kps 3 vaxBîk 9 xzWe 

otukps fdearh 15]000@& 

6½ lksU;kps xaBu o euh 1 rksGs otukps 

fdearh 25]000@& o uxnh 500 #i;s njkps 

300 uksVk vls jks[k jDde 1 yk[k 50 

gtkj nkfxus o jks[k jDde vlk ,dq.k 3 

yk[k 10 gtkj #i;kpk ,sot 

feGkyk eky & fujad  

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

gk dky fnukad dky fnukad  16@01@23  jksth  14-00 oktrk  R;kP;k 

ifjokjklg ,lVh cl.ks ukansM dsvj g‚fLiVy ;sFks HkkÅ ukes 'ks[k lxhj ;kph 

eqyxh fljh;l vlY;keqGs ikg.;kl xsys o rsFkwu ijr R;kaps tqus ?kjh 

bukenkj xYyh ;sFks jk=Hkj eqDdke dsyk o fnukad 17&01&2023 ldkGh uÅ 

oktrk uohu ?kjh lbZn uxj Hkksdj ;sFks vkys vlrk  vKkr vkjksihus 

fQ;kZnhP;k ?kjkps dqywi rksMqu ?kjkr ços'k d#u ?kjkr vlysys dikV QksMqu 

dikV Bsoysys ojhy çek.ks uxnh jks[k jDde o lksU;kps nkfxus vlk feGqu 

,dw.k 3 yk[k 10 gtkj #i;kpk ,sot pks:u usyk vkgs- oxSjs etdqjkps 

fQ;kZno#u oj çek.ks xqUgk nk[ky d#u ek- iks-fu-lkgsc ;kaps vkns'kkus iq<hy 

rikl chV iksmifu@vfuy dkacGs ;kaps dMs fnyk  

nk[ky dj.kkj%&  
liksmifu @ ,l-,l-ys[kqGs iks- LVs Hkksdj ¼PSO½ eks-u 8308292298   

rikfld vaeynkj %&  

iksmifu@vfuy dkacGs iks- LVs Hkksdj eks-u 9096254358 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
ek- iks- fu- ikVhy lkgsc eksckbZy uacj 9923104521 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  

ek Jh fot; Mksaxjs lkgsc mifoiksvf/k mifo fduoV  ¼pktZ &Hkksdj½ 

 eksua 8975769918]  ek- iks- fu- ikVhy lkgsc eksckbZy uacj 9923104521  

ek iks- mi- fu-vfuy dkacGs lkgsc eksckbZy uacj 9096254358  

iks d‚ 2867 [ksMdj eksckbZy uacj 8805000571  

gs fnukad 17@01@2023 jksth ps 17%11 ok uksan ua- 31 oj jokuk 

?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %&& HksV iq<s pkyq    
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 

  पो. टे. लोहा  .ग.ुर.न 09/2023 कलम    12 (अ)  महारा  जगुार कायदा  द. 17/01/2023 

पो. टे. 

चे नाव 

     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 

  लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न 09/2023 

कलम    12 (अ)  

महारा  जगुार 

कायदा 

गु हा घडला:- द. 

17/01/2023 

 रोजी  14.45 

वा.सुमारास इं दरानगर 

कडे जाणारे रोडवर 

आयनवाड कर यांच े

घरासमोर रोडवर 

तालुका लोहा ज हा 
नांदेड  

 
 

गु हा दाखल:- द. 

17/01/2023 रोजी वेळ 

18.12वाजता टेशन 

डायर  न द नं 33 वर.  

 

फयाद चे नाव : - अशोक माधवराव क े वय 57 वष 

यवसाय नोकर  पोहेका 408 नेमणूक पोलीस टेशन लोहा 
मोबाईल नंबर 9730726378 

 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 

आरोपी नाव व प ा:- 
 

आरोपी अटक:- नोट स वर सोडून दले.  

 

िमळाला माल:- नगद  3340/- पये व मटका जगुाराचे 

सा ह य. 

खलुासा; नमूद तार ख ,वेळ  व ठकाणी यातील  आरोपी यांनी 
लोकांकडून पैसे घेऊन ते आक यावर लावनू क याण मटका 
जगुार खेळत व खेळवीत ताना क याण मटका जगुाराचे सा ह य 

व नगद  3340/- पये िमळून आले वगरेै फयाद व न.  मा. पो. 
िन. साहेबां या आदेशाने बाजसू माणे गु हा दाखल. पुढ ल 

तपास व गु ातील मु ेमाल पोहेका 1754 सुयवंशी यां या कडे 

आहे.  

 दाखल कारणर :-  PSO/ पोहे का 491 लाटकर पो. टे लोहा 
मोबाईल नंबर 8830449911 

      

तपासी अमंलदार  Hc 1754 सुयवंशी मो. न. 7057524134 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. .-  मा. पो. िन. ी तांबे 

साहेब  मो. .9850188100 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



पोलीस टेशन कनवट   िमिसगं न.ं- 03 /2023 द. 17/01/2023 

पो. टे. 

च ेनाव  

गुरन / आ.म ृ/ 

पनाका / 
िमिसगं घडला 
व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं घडला व 

दाखल  

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

.  

                 ह ककत  

कनवट  िमिसगं न.ं  :- 

03/2022 
 

कलम :-  

 
 

हरव याची ता. व वेळ :-  

 द.12/01/2023 रोजी पासनू आज पावतो 
राहत ेघ न मौज ेबोधड  ख.ुता कनवट 

द णसे 22 क.मी. 
 
 
ठकाण :- मौज ेबोधड  ख.ु 

 कनवट. 

 
िमिसंग  दाखल ता. व वेळ :-  

द.  17/01/2023 रोजी वेळ 14:56 वा. 
न द नंबर :- 26 वर  

 
उिशरा च ेकारण:- आज पाव ेतो कामाला 
गेल े तेथे व नातेवाईकाकडे शोध घतेला 
असता िमळून आल े नाह  हणून आज 

रोजी पो. टे.ला यऊेन अज द यान.े 

 खबर देणार नाव : - काश रामधन 

कटारे वय 40 वष यवसाय शेती रा. 
बोधड  ख.ू  कनवट ता. कनवट ज. 

नांदेड मो.न.ं 9373027503. 

 
हरवले या य च ेनाव :-  रामधन 

नरिसंग कटारे वय 70 वष रा. बोधड  

ख.ूता. कनवट 

 

हरवले या य  च े वणन :-  उंची 5.5 

इंच ,रंग सावळा , पोशाख पाढं या रंगाचा 
खिमस पांढर  धोती, सवय -तंबाख ू दा  

पण,े भाषा लमानी मराठ , िश ण चौथी. 
 

FIR दल ेका होय/नाह  :- होय. 

आरोपी अटक :- नाह . 

चेकिल ट ची पूतता केली आहे :- 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील खबर देणार यांच े वड ल नाम े रामधन 

नरिसंग कटारे 70 वष हे यांचे राहत ेघ न गे या 
तीन चार वषापासून तो कामाला तलेंगणा रा यात 

जातो व काम क न घर  यते होता परंतु गे या एका 
वषापासून खबर देणार यांच ेवड ल घर  आले नाह  

याचंा आज पावतो कामाला गेल े तेथे व 

नातेवाईकाकडे शोध घेतला असता िमळून आल े

नाह  हणनू आज रोजी हो टेलला यऊेन अज 

द यान े वगैरे मजकुराच े अजाव न मा.पो.िन.  

साहेब यां या आदेशान ेिमिसगं दाखल. 

दाखल करणार:- PSO HC 1062 वाडगुरे पो. टे. 

कनवट.मो.नं.8805981062. 

तपािसक अंमलदार :- HC 1805 पांढरे यांचकेडे 

दला.पो. टे. कनवट   मो. न.ं7745001805. 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 पो. टे.   लोहा ो.ग.ुर.न 08/2023 कलम  65 (ई)  महारा  दा बदं  अिधिनयम 1949 द.017/01/2023 

पो. टे. 

चे नाव 

     ग.ुर.न. व 

कलम 

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

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

   

लोहा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ो.ग.ुर.न.08/202

3 कलम  65 (ई)  

महारा  दा बदं  

अिधिनयम 1949  

ग.ु घ. ता. वेळ  ठकाण. 

द.17/01/2023 रोजी 
14:00 वाजताचे सुमारास 

मौज े िशवणी जामगा 
येथील 21 शुगर फॅ टर  

जरगा मारोती येथे चहा 
पा या या हॉटेलम ये 

ता. लोहा ज. नांदेड  ता. 
लोहा उ रेस 18 क. मी 
अतंरावर    

 

गु हा दाखल:- 

द.17/01/2023 वेळ 

16:42 वाजता टेशन 

टेशन डायर  29 वर.  

 
 

FIR त दली का:- होय 

 

फयाद च ेनाव : द पक गो वंदराव 

करपणे वय 50 वष यवसाय नोकर  

पो. हे. का  2325 नेमणुक पो. टे. लोहा 
मो. नं.9881708474 

 
 

आरोपी नाव व प ा-  
 
                       
आरोपी अटक:- नाह  

िमळाला माल:- /-  देशी दा  िभगर  

सं ा च े लेबल असले या काचे या 
12बॉटल िसलबंद 90ML मते या 

येक  कंमत 40 पये माणे एकूण 

कंमत अदंाजे 560/- पयाचा  माल 

 

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीने 

वनापरवाना बेकायदेशीर र या चोरट  व  कर याचे उ ेशाने देशी दा  िभंगर  

सं ाचे लेबल असले या काचे या 12 बॉटल सीलबंद 90ML मतेची येक  

कंमत 40 पये माणे एकूण- कंमत अदंाजे 560/- पयाचा माल ता यात   

बाळगलेला िमळून आला वगरेै फयाद व न  मा..पो. िन. साहेब यांच ेआदेशाने 

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास HC 2107 खाडे यां याकडे दला आहे 

 दाखल कारणर-HC 491लाठकार पो. टे. लोहा मो. न ं8830449911 

      

तपासी अमंलदार-  HC 2107 खाडे  पो. टे. लोहा मो. नं.9823703017 

 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. .-  मा.पो.िन-  एस.बी.तांबे साहेब  पो. टे. 

लोहा मो. नं. 9850188100 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पो. े िबलोली भाग-5 गुरनः 08/2023 क 354(अ),354(ड),323,504,506,34 भादिव    िद.17/01/2023 
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 
भाग-5 
गुरनः 08/2
023 क 
354(अ),3
54(ड),32
3,504,50
6,भादिव 

गु.घ.ता.वेळव 
िठकाणः िद.17/01/
2023रोजी12.00वा 
िफयादीचे 
घरासमोर 
कासराळी 
ताः िबलोली पि मेस 
06 िक.मी    
 
 
 
                                     
गु ा दाखल 
िद.17/01/2023चे
18.30वा नोदं नं 18 
वर 
 
 

िफयादीचेनाव- 

आरोपीचे.नाव-  
 
आरोपी अटक – नाहीत 

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील िफयादी ही 
आपले घरासमोर असतांना यातील आरोपीने वाईट उ ेशाने िफयादीचा 
उजवा हात ध न चल णुन णाले असता िफयादीने नकार िदला 
असता ांने िशवीगाळ क न िजवे मार ाची धमकी िदली तो नेहमी 
माझे मागे िफरत आहे असे जबाब िद ाव न गु ा दाखल क न  
मा पोिन साहेब यांचे आदेशाने पुढील तपास सपोिन/क े  साहेब 
यांचेकडे िदला    
 
तपािसकअंमलदार- सपोिन/आर.एम.क े    पोलीस ेशन िबलोली मो 
नं 9850827583 

 

दाखलकरणारः -ASIशेखआयुब पोलीस. ेशन,िबलोली.मो.नं 
9823628983 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 
 
 



पो. े िबलोली भाग-5 गुरनः 09/2023 क 324,323,504,506,34 भादिव    िद.17/01/2023 
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 
भाग-5 
गुरनः 09/2
023 क 
324,323,5
04,506,34 
भादिव     

गु.घ.ता.वेळव 
िठकाणः िद.17/01
/2023चे 10.00वा 
मारोतीचे 
पाराजवळिहंगणी  
ताः िबलोली 
दि णेस13 िक.मी  
 
 
 
                                     
गु ा दाखल 
िद.17/01/2023
चे18.42वा नोदं नं 
19 वर 
 
 
 
 

िफयादीचेनाव-

गंगाधर.ल ुमण 

मामीलवाड.वयः 29वष. वसा

यः शेती.राः िहंगणीताः िबलोली 

मो.नं.8208513361 

  
आरोपीचे.नाव-  
आरोपी अटक – नाहीत 

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी िफयादीस पाराजवळ असतांना यातील 
आरोपीतांनी संगणमत क न िशवीगाळ क न काठीने 
डो ात मा न डोके फोडले व उज ा हाताला व दो ी 
पायाला काठीने मु ामार मारला व िजवे मार ाची 
धमकी िदली वगैरे मजकुराचे जबाबव न वर माणे 
गु ा दाखल क न  मा पो.िन साहेब यांचे आदेशाने 
पुढील तपास पोहेकॉ/1985िशंदे यांचेकडे िदला    
 
तपािसकअंमलदार-पोहेकॉ/1985िशंदे पोलीस ेशन 
िबलोली मो नं 7721005064 

 

दाखलकरणारः -ASIशेखआयुब 

पोलीस. ेशन,िबलोली.मो.नं 9823628983 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



iksLVs-eqn[ksM xqju  15@2023 dye 454]457]380 Hkknfo fn-17-01-2023 

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 

 
iksLVs ps 
uko 
eqn[ksM 
 
 
 
 

xqju ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k  

fnukad 15@01@2023jksth 

ps 09-00 rs 17@01@2023 

ps 06-00 ok ps lqekjkl 

fQ;kZnhps jkgrs ?kj 

O;adVs’kuxj eqn[ksM   

fn’kk o varj 

i'phesl 01 fdeh   

 

xqju nk[ky-rk-osG-%  

fn- 17@01@2023  

ps 19-48 -ok  

LVs Mk Ø 25 oj-            

 

xqju  15@2023  

dye  

454]457]380 

Hkknfo  

 

iksyhl fu;a=.k d{k 

;sFks  

izkIr fnukad o osG  

fn- 17-01-2023 ps 

osG  21%25    ok 

 

fQ;kZnhps uko %& ukenso fHkek pOgk.k o; 

52 o”kZ O;-‘ksrh jk-O;daVs’kuxj eqn[ksM rk-

eqn[ksM ft-ukansM eksdz -8527475096 
 
 
 

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

vkjksih vVd %&   ukgh 

xsyk eky& jks[k jDde rlsp lksU;k 

pkanhps vk.kh fHkrhyk ykoysyh ,y-lh-

fM-o eksVkj lk;dy ,dq.k 

1]78]000@&:-pk rlsp ‘kstkjh 

lk{khnkj ukes fuGdaB okGds ;kaph 

eksVkj lk;dy fdaerh 10]000@& : ph 

vlk ,dq.k 1]88]000@& :-pk eky 

pks:u usyk 

 feGkyk eky & fujad  

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

gk R;kps ?kjkl dqyqi ykomu cand:u ckgsjxkoh ikgq.;kl HksV.;kl xsyk 

vlrk dks.khrjh vKkr pksjV;kus nkjkps dqyqi rksMqu ?kjkr izos’k d:u 

?kjkrhy :eef/ky yksa[kMh dikVkrhy jks[k jDde rlsp lksU;k pkanhps vk.kh 

fHkrhyk ykoysyh ,y-lh-fM-o eksVkj lk;dy ,dq.k 1]78]000@&:-pk rlsp 

‘kstkjh lk{khnkj ukes fuGdaB okGds ;kaph eksVkj lk;dy fdaerh 10]000@& 

: ph vlk ,dq.k 1]88]000@& :-pk eky pks:u usyk Eg.kqu xqUgk nk[ky- 

nk[ky dj.kkj%& iksgsdkW@2136 ek/ko oapsokM iks-LVs- eqn[ksM eksdz 
7218872336 
rikfld vaeynkj %& iksmifu ek/kqjh ;oyhdj iks-LVs- eqn[ksM 8379089710 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu egs’k ‘kekZ iks-LVs- eqn[ksM eksdz 9822190321 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksfu egs’k ‘kekZ iks-LVs- eqn[ksM eksdz 
9822190321  gs fnukad 17@01@2023 jksth ps 19%48 ok uksan ua- 28 oj 
jokuk 
?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %&& HksV iq<s pkyq    

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  

 

 

 

 
 

 



पोलीस टेशन मरखेल गुरन ंनबंर 14/2023 कलम 65(ई) मदाका द 17/01/2023 

पो टेचेनाव गुरननवंकलम गु हाघडलाता. 
वेळ ठकाणवदाखलता . वेळ 

फ या दनावप ावमोन,ं 

आरोपीनाववप ा 
हक कत 

पो टेमरखेल गुरन 14/2023 

65( ई) मदाका 

ग ु घ ता वेळ व ठकाण- 

17.01.2023 रोजी 
19:00वा समुारास 

आरोपीच े राहत े घरा या 
बाजसू सावळ  जाणारे रोड 

या लगत ता.देगलूर 

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

दशा :- पुवस 6 कमी.  

दाखल ता वेळ:- दनांक 

17/01/2023 रोजी वेळ 

20.30 न द  21 

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

 

फयाद - व णकुातं तकुाराम 

गु टे वय 52  वष यवसाय 

पो.िन पो टे मरखेल मोन ं

8830564618. 

 --------------------+ 

FIR त दलीका:- होय 

आरोपी – 

िमळाला माल देशी दा  िभंगर  

सं ा असे लेबल असलेले 180 

ML मतेच े 16 बॉटल कमंत 

800 पयाचा 

खुलासा:सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपी आप या ता यात वना परवाना बेकाय देशीर र या देशी 
दा  िभंगर  सं ा असे लेबल असलेले 180 ML मतेचे 16 बॉटल 

कमंत 800 पया चा ोगु ाचा माल चोरट  व  कर या या 
उ ेशान ेिमळून आला वगैरे फयाद  व न गु हा दाखल 

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

दाखल करणार-asiमठपती. 

तपािसक अिधकार  : पो.ना.338 वाघमारे.मो.न ं9552514590. 

 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न. 24@232023 कलम 279 , 304 (अ)  भा.द.वी.   दनांक 17@01@2023 

पो टे 
चे नाव 

ग.ुध. ता. वेळ व 
ठकाण@  गु हा दाखल 
तार ख वेळ 

 

 फयाद  व आरोपी चे 
नाव  

गु हा र ज टर नंबर व 
कलम.24/2023 कलम 279, 

304 (अ)  भा.द.वी.   

हक कत 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

ग.ुध. ता. वेळ व ठकाण 
द. 24@10@2022 रोजी 
18.00 वा. कोळगांव ते 
गारगोटवाड़  जाणारे रोडवर 
ख डा चुक वतांना तोल 
जावनू पडला आहे.  
 

मयताचे नाव:- नामदेव 
माधव गादेपवाड वय 22 
वष रा. कोळगांव खदु ता. 

भोकर 

 

गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनांक   17-01- 2023 चे 
21%36 वाजता टेशन डायर  
न द मांक 38 

फया द मी यकंटेश 
हादराव आ लेवार 

वय 42 वष यवसाय 
नौकर  पोहेकॉ /988 

नेमणुक पो टे भोकर 
मो.9130550052 
 

आरोपी:-   

गु हा र ज टर नंबर व 
कलम.24@2023 कलम 279 
, 304 (अ)  भा.द.वी.   

खलुासा- - वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील मयत हा मो.सा. 
बसुन कोळगांव से गारगोटवाड  असा वास कर त असतांना याचे 
ता यातील मो.सा. ख डा चुक वत असतांना याचा मो. सा. व न 
ताबा सुट याने तो रोडवर पडुन गंभीर दखुापत होवनु वताचे 
मरणास कारणीभूत झाला आहे, वगरै मजकुराचे फयाद व न माणे 
गु हा दाखल क न मा. प.िन. साहेब यांचे आदेशाने पुढ ल तपास 
बट पोउपिन एस. कांबळे साहेब दला 
दाखल करणार--  लकुळे        मो.नं.8308292298    
 

तपासी अमलदार:-पोलीस उपिनर क एस कांबळे मोबाईल मांक 99 

23 41 32 44      
 

भार अिधकार -- माननीय  पोलीस िनर क पाट ल  साहेब  मोबाईल 
नंबर  99 23 10 45 21  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 

                                                



- पो. टे िवमानतळ गूरन .19/2023 कलम 279,337,427, IPC 134/177,184/177 MVACT  द.17/01/2023 

अ. 
. 

िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

1 2 3 4 5 6 
 िज हानांदडे, 

पो. टे. 
िवमानतळ 

 
ग.ुघ.ता.वेऴ व 
ठकाण -
द.16/01/2023 

वेऴ  18.30वा.च े
समुारास आसना टी 
पाँ ट  
 
 
गु हा दाखल ता. 
वळे-  
 द 
17.01.2023रोजी 
वेळ –17.07वा 
टे.डा. 30 

 
पो. टे िवमानतळ 
गूरन .19/2023 
कलम 
279,337,427, IPC 

134/177,184/177 

MVACT 

 
फयादी -   ल मण 

िशवानंद क याने वय 28 
वष धंदा शेती रा.मुगट 
ता.मुदखेड िज.नांदडे 
मो.7378732633 
 
 
आरोपी -  

 

खलुासा -सादर िवनंती क  ,वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फ यादी  हा 

याच ेबूलेट  मोटारसायकल . MH-26-BU-1199 वर िशवमंदीर कडुन मुगट कड े
जात असतांना आसना टी पाईँट येथ े क या चालकाने याच ेता यातील वाहन ह े
हयगयी व िन काऴजी पणाने चालवुन फ यादी या  मोटारसायकला पाठीमागुन 
धडक दवुेन फ यादीला जखमी केल ेव फ यादी या मोटारसायकलचे 1 लाख पयाच े
नुकसान केले व क चालक आपली क घेउन तेथून पऴून गेला     वगैरे मजकुराचे 
जबाबव न मा. पोिन सा .याचंे आदशेान ेगू हा   दाखल क न पढुील कायवाही कामी 
HC-2317 पावडे   याचंकेडे दला  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 

 

 

 



पो. टे िवमानतळ गरुनं 20 /2023 कलम 12 (अ) महारा  जगुार कायदा   द.17/01/2023 

 
अ. 

. 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

1 2 3 4 5 6 
 िज हानादंडे, 

पो. टे. िवमानतळ 
 
गु.घ.ता.वऴे व ठकाण - दनांक 
17/01/2023 रोजीर 16.30 वा. 

ीराम मोबाईल शॉप अॅ ड रपेअरोग 
सटर नांदेड येथे सावजिनक ठकाणी 
 
 
िमळाला माल –मटका जगुाराचे 

साही य व नगदी 5,100/- . 
 
 
 
गु हा दाखल ता. वळे-  
 द 17.01.2023रोजी वळे –19.50वा 
टे.डा. 34 

 
पो. टे िवमानतळ 
गरुनं 20 /2023 
कलम 12 (अ) 
महारा  जगुार 
कायदा  

 
फयादी - अिन  सोपानराव काकडे, 

वय 54 वष, पोलीस िनरी क, पोलीस 
ठाण े िवमानतळ नांदडे मोबाईल नंबर 
.9923131121 
 
 
आरोपी-    

 
खुलासा -सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वळेी व ठकाणी यातील 
आरोपीतांनी  सावजिनक ठकाणी बेकायदिेशररी या वतः च े
फायदयासाठी क याण ओपन मटका नावाचा जुगार खेळत व खेळिवत 
असतांना मटका जुगाराच ेसाही य व नगदी 5,100/- . चे ऐवजसह िमळुन 
आल ेआहेत..वगैरे मजकुराचे फ यादव न मा.पो.िन.सा.यांचे आदशेाने गु हा 
दाखल क न तपासकामी पोना-591 नागरगोजे यांच ेकड े दले.  
दाखल करणार –  ASI क यामकर मो.नं. 9623551038 
तपास करणार  -पोना-591 नागरगोज े8412879395 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 

 

 

 



पो. टे िवमानतऴ िमस ग.न.ं 03/2023  द.17/01/2023 

 
अ. 

. 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

1 2 3 4 5 6 
 िज हानादंडे, 

पो. टे. िवमानतळ 
 
िमस ग घ.ता.वेऴ व ठकाण – 
द 12.01.2023 रोजी दपुारी 

3.00  वा चे दर यान राहते 
घ न ह सगनगर  नांदडे 
 
वणन- वय 64वष ,रंग -गोरा, 

चहेरा - लाबंट, उंची -5 फुट , 

डोळे -म यम,नाक-सरऴ केस- 

पाढंरे, बांधा -सडपातळ,पोषाख- 
का या रंगाची पटँव शट का या 
रंगाच े फूल बा ाचे चौकडा 
बोटाम य े अगँठी , उज ा 
हाताला परेँलसे भाषा मराठी  
 

 
पो. टे िवमानतऴ 
िमस ग.न.ं 
03/2023  
 
 
िमसीगं दाखल ता. 
वेळ-  
 द 
17.01.2023रो
जी वेळ –12.04 
वा टे.डा. 20 

 
खबर दणेार – गो वद संभाजी ितडके  
वय 29 वष ा. मेडीकल चालवण े 
रा. ह सगनगर  नांदेड मो नं. 
9765038538 
 
 
 
हरवले या च े नाव –संभाजी 
माधवराव ितडके वय 64वष  रा.   

ह सगनगर  नादंेड 

 
खुलासा - नमुद ताऱीख वेळी व ठकाणी यातील खबर दणेार यांच ेवडील नाम े
संभाजी माधवराव ितडके   ह ेघरी कोणासही काही एक न सांगता घरातुन िनघुन 
गेली आह ेते अ याप पावेतो परत आली नाही  तीचा नातेवाईकांकडे , ग लीम ये 
शोध घेतला पंरतु ती िमळुन आली आली नाही. वगैरे मजकुराचा अज द याने पो. 
िन काकडे साहबे यांचे आदशेाने िमस ग दाखल क न पूढील शोध व कायवाही 
कामी पोहकेॉ/2303  आ हाड   यांचेकडे दला . 
दाखल करणार – ASI क याणकर  मो.नं. 9623551038 
तपास करणार  - पोहकेॉ/2303  आ हाड    मो.नं. 9823350121 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 

 

 



पो. टे.धमाबाद गुरन नं.  11/2023 कलम 12 अ  भाद व दनाकं  17/01/2023 

पो. टे.धमाबाद 

गुरन न.ं  11/2023 कलम 

12 अ  भाद व माण े

गु हा घडला तार ख वेळ . 

दनाकं  17/01/2023 वेळ  

18-15 वाजताच े समुारास 

नटराज चौक धमाबाद 

 
 
 
 
 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनाकं  17/01/2023 च े 

19-52 न द न. 21 

 
 
 
 
  

फयाद  - शेख कद र शेख 

हुसने वय 36वष यवसाय 

नोकर  नापोका 2547 

पो टे धमाबाद मो. 
9970933244 
 
 
 
आरोपी -  
 
 

िमळाला माल-  एकुण 

740/- पय.े 

खलुासा-सादर वनंती क  यातील नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी नमूद यातील 

आरोपीन े नटराज चौक पा याची टाक जवळ धमाबाद येथ े वनापरवाना व 

बेकायदेशीर र या मटका जुगार नावाच ेसा ह य व नगद  740 पय ेआरोपी या 
ता यात िमळून आले क याण नावाचा मटका जगुार खळे खेळत व खेळवीत 

असताना िमळून आला हणनू सदर आरोपी व  महारा  जुगार कायदा कलम 

12 अ मान ेगु हा दाखल. 

 
●  

 

दाखल करणार Npc 2265 चकेुवाड पो ट धमाबाद मो. 
तपासी अमंलदार  -   HC 1928 वामी पो टे धमाबाद मो. 9823562983 

पो ट भार  अिधकार - पोलीस िनर क हबारे सर पो ट धमाबाद 

मो. 9730432436 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 

 



              
 

  
                  

          

  
 

 

   
   
   

   
   

      
    

   
    

  
 

 
   

    
  
     

 

          
      

  
 

        
        
  

            
         

          
         
            

       
 

          
    

 
       

    

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

     

 

 

 

 

 



iksLVs gnxko xqju  17@2023 dye 307]143]144]147]148]149]188]323]504] Hkknoh ] lg  d 3¼i½ ¼vkj½ ¼,l½ 3¼2½vuq- vk- t- ç- dk- çek.ks ¼fOg½ 

¼,½ lgdye 135 eqacbZ iksyhl dk;nk dye fnaukd 17@01@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 

 
iksLVs ps 
uko 
gnxko 
 
 
 
 

xqju ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k- 

fn-17@01@2023jksth 21-

40 ok-P;k lqekjkl ekSts 

euqyk ¼cq½ rkyqdk gknxko 

ftYgk ukansM 

 

fn’kk o varj 

mRrjsl 17 fdeh   

 

xqju nk[ky-rk-osG-%  

fn- 17@01@2023  

ps 22-34 -ok  

LVs Mk Ø 24 oj-            

 

xqju  15@2023 

dye 

307]143]144]147]1

48]149]188]323]50

4] Hkknoh ] lg  d 

3¼i½ ¼vkj½ ¼,l½ 

3¼2½vuq- vk- t- ç- 

dk- çek.ks ¼fOg½ ¼,½ 

lgdye 135 eqacbZ 

iksyhl dk;nk dye 

 

fQ;kZnhps uko %& xtkuu ih ukjk;.k 

Hkkysjko  o; 40 o"kZ O;olk; etqjh tkr 

ckS)  jk- euwyk  rk- gknxko ft- ukansM 

eks- ua 9130282770 
 
 
 

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

vkjksih vVd %&   ukgh 

  

[kqyklk %& oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh  o R;kP;k ?kjkleksj [kqpÊ Vkdwu 

clyk vlrkuk xzkeiapk;r miljiap inkph fuoM fejo.kwd pkyw vlrkuk ;krhy vkjksih 

Øekad 1 rs 9 gs fQ;kZnhP;k toG ;sÅu rw vkeps mesnokjkl ernku dsys ukgh rq÷;keqGs 

vkepk mesnokj iMyk Eg.kwu egkjMs y; ektys r~ R;kps ikVÊps mesnokjkl ernku dsys 

ulY;kpk jkx ekuwu tkrhokpd f'kohxkG d:u thos ekj.;kps mís'kkus yks[kaMh j‚Mus 

MksD;kr ek:u xaHkhj nq[kkir ;krhy uewn vkjksih rkuh xSjdk;kZph eaMGh tewu dsyh o 

ekuuh; ftYgkfèkdkjh lkgsc ;kaP;k dye ¼1½¼3½ ps mYya?ku dsys Eg.kwu xqUgk nk[ky lnjpk 

xqUgk nk[ky d:u lnj xqUákph ekfgrh Lis'ky fjiksVkZus ofj"Bkauk ns.;kr vkyh vkgs lnj 

xqUákpk rikl ekuuh; mifoHkkxh; iksyhl vfèkdkjh lkgsc o mi foHkkx fduoV pktZ 

mifoHkkx Hkksdj gs djhr vkgsr- - 

nk[ky dj.kkj%& iksmifu ,u Ogh eksjs lk-iks-LVs-gnxko eks- uacj  
9763457266 
rikfld vaeynkj %& Jh Mksaxjs lj mifoHkkxh; iksyhl vfèkdkjh mifoHkkx 

fduoV pktZ mifoHkkx Hkksdj  eksdz 8975769918 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks-fu- iokj lkgsc iks-LVs-gnxko eks-ua-
8806994154  
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& Jh Mksaxjs lj mifoHkkxh; iksyhl 
vfèkdkjh mifoHkkx fduoV pktZ mifoHkkx Hkksdj  eksdz 8975769918 gs 
fnukad 17@01@2023 jksth ps 23%38 ok uksan ua- 25 oj jokuk 
?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %&& HksV iq<s pkyq    

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 



. . . .  - 
 

 

 

 

 

 
 

 

मजकुराचे  

 

 

 

 

 

 



पो टे२ अधापरूc्r no 10 /२०२3 ो ग ुर न_10/२०२3कलम ६५ई म ु ो   ट date_ 17.01.2023 

पो. टे. च ेनाव  गरुन / आ.म ृ/ 

पनाका / 
िमिसंग घडला 
व कलम  

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग 

घडला व दाखल  

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

नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

अधापूर ् ो ग ुर 

न_10/२०२3क
लम ६५ई म ु ो 
  ट 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 17.01.2023 रोजी वेळ 

18.25वा चे सुमारास मौजे 
येळेगाव येथे बाबुराव ितडके यांच े

कराणा दकुानाचे बाजसू 

द णेस 12.क .मी. 
 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 17.01.2023च े 19.37वा.  
 

न द नंबर :- 22वर  

 
 

फयाद  चे नाव : माधव राजाराम पाट ल 

वय 48 वष यवसाय _नोकर  पोहे का 
2215 पोलीस टेशन अधापूर ज हा नांदेड 

मोबाईल नंबर 9322857773. 

 
 

आरोपी च ेनाव _  

 

FIR दल ेका होय/नाह  :- _होय 

आरोपी अटक___ 

      
 

: िमळाला माल_एका नायलॉन या पशवी 
देशी दा  िभंगर  सं ा असे लेबल लावलेले 

काचेचे 180 एम एल च ेएकूण 08सील बंद 

बॉटल एकूण 560 कंमती पयाचा माल . 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपी हा वना परवाना बेकायदेशीर र या ो. ग.ु र न.चा माल 

देशी दा  भींगर  सं ा 180ml च े 08िसल ् बंद बॉटल ् ती 
70 . माने असा एकुण 560/_ पयाचा माल आरोपीने ता यात 

बाळगून चोरट   वी         कर याच े ऊददेशां ने ता यात 

बाळगुन िमळून आला. महणून गु हा. 
 

दाखल करणार_ asi नंदे पो. ठाणे अमलदर पो टे अधापूर     

मो. न_9765764485 

तपािसक अमलदर_पो . हे. का/2215. बोईनवाड. 

मोno.9322857773 

 

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

जाधव साहेब पो. टे. अधापूर ्मो. न.ं _ 7798834263 

 
 
 
 

 
 



पो टे२ अधापरू ् ो ग ुर न_09/२०२3कलम ६५ई म ु ो   ट date_ 17.01.2023 

पो. टे. च ेनाव  गुरन / आ.म ृ/ 

पनाका / िमिसंग 

घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं 

घडला व दाखल  

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

                 ह ककत  

अधापरू ् ो ग ुर 

न_09/२०२3कलम 

६५ई म ु ो   ट 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 17.01.2023 रोजी वेळ 

16.20वा च े समुारास बालाजी 
पांडुरंग           हंगोल ेयांच ेघराच े

बाजूस ज प शाळा जवळ 

कासारखेडा नवीन द णसे 22 

कलोमीटर. 

 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 17.01.2023च े 19.02वा.  
 
न द नंबर :-20वर  

 

दाखल करणार_ asi नंदे पो. ठाण े

अमलदर पो टे अधापरू     

मो. न_9765764485 

फयाद  च े नाव :_आनंद नागोराव 

मोरताडे वय 50 वष यवसाय _नोकर  

पोहे का 2940 पोलीस टेशन अधापरू 

ज हा नांदेड मोबाईल नंबर 

9960317910. 
 
 
आरोपी च ेनाव _  

 

FIR दल ेका होय/नाह  :- _होय 

आरोपी अटक___ 

 

िमळाला माल_एका पांढ या पो यात  

देशी दा  िभगंर  सं ा अस ेलबेल 

लावलले ेकाचेच े180 एम एल चे एकूण 

12सील बंद बॉटल एकूण 840/_ कंमती 
पयाचा माल . 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपी हा वना परवाना 
बेकायदेशीर र या ो. ग.ु र न.चा माल देशी 
दा  भींगर  सं ा 180ml च े12िसल ्बंद बॉटल ्

ती 70 . मान े असा एकुण 840/_ पयाचा 
माल आरोपीन ेता यात बाळगनू चोरट  वी         

कर याचे ऊददेशा ंन ेता यात बाळगनु िमळून 

आला. महणून गु हा. 
तपािसक अमलदर_पो . हे. /1046बोईनवाड. 

मोno.9881791038 

 
पो. टे. भार  अिधकार  -नाव व मोबाईल 

नंबर :-  पो. िन    . जाधव साहेब पो. टे. 

अधापरू ्मो. न.ं _ 7798834263 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.25@23 कलम.25@23 कलम7-7अ ाचार ितबंध अिधिनयम 1988 दनांक 
17@01@2023 

पो टे च े
नाव 

गु हा र ज टर नंबर व 
कलम.25@23 कलम7-7अ ाचार 

ितबंध अिधिनयम 1988 

 फयाद  व आरोपी च े
नाव  

हक कत 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

गु.घ.ता. वळे व ठकाण दनांक 
11@01@2023 वेळ 12-06 वा.ते 12-

50वा. समुारास तहसील कायालय 
भोकर येथील अिभलखे शाखा 
म य े 

 

गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनाकं   17-01- 2023 चे 23%40 
वाजता टेशन डायर  न द 
मांक 42 

फया द मो. सलीम 
अलीमोधीन वय 38 वष, 

यवसाय वक ल रा. भोकर 
ता. भोकर ज. नांदेड, 
मोबईल मांक 
9970616667 
 

आरोपी :- 

खलुासा - वर नमुद तार ख वळे  व ठकाणी यातील फया द यांना मौज े
सावरगांव मेट येथील गायरान प टा आदेशाची न कल त द यानतंर 
यातील आरोपी लोकसवेक यांनी फ या नावाखाली ब स हणनु 
12,000/- पये लाचेची मागणी केली व यांच े कायालयातील खाजगी 
इसम दपक चं कातं घुगरे यानें लोकसेवक यांचे लाच मागणीस होकार 
देवनू लाच घे यास सहमती दली वगैरे फयाद व न वर माण ेगु हा 
दाखल क न मा, पो. िन. साहेब यांच ेआदेशान े पढु ल तपास पोिन 
नानासाहेब कदम लाचलुचपत ितबधंक वभाग नादेंड 

 दाखल करणार सपोउपिन लेखळेु, पो टे भोकर मो. 8308292298  
तपास अिधकार  -पोिन नानासाहेब कदम लाचलुचपत ितबधंक 
वभाग नांदेड 

भार  अिधकार  :- माननीय पोलीस िनर क पाट ल साहेब मोबाईल 
नंबर 99 23 10 45 21  

 
 

 
 
 



पो. टे. माळाकोळ    ग.ुरन  09 /2023 कलम 498(अ)494,323504,506,34  भादवी   द. 17/1/2023 

पो. टे. चे नाव      ग.ुर.न. व 

कलम 

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

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाह  

       हक कत 

 माळाकोळ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरण नं 

9/2023 कलम 

498(अ)494,323 

504,506,34  

भादवी  

 घडला _  

दनांक 07/05/2009 ल न झाले पासून ते 

आजपावेतो मौ. पेठवडज पूवस 25 कमी 

फयाद चे सासर घर 
 
 
 
गु हा दाखल:-  

 

द  17/01/2023 वेळ 22: 06 वाजता  टेशन 

डायर  न द   21 वर 

 
 
दाखल करणार Lnpc /2623 गु टे 

मो.नं 8329417364 

 
 
उिशराचे कारण- आज रोजी फयाद ने 

पो टेला येऊन जबाब द याने गु हा दाखल.  

 
 
 
 

फयाद चे नाव   

 
 

आरोपी नाव -   

 

आरोपी अटक:- nill 

 
FIR त दली का:- होय 

 

 

सादर वनंती क  नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील  आरोपीतांनी तु या   

माहेरची 2 एकर शेती आरोपी मांक 4 फयाद च ेपती यांचे नावे क न दे हणून 

व 3 तोळे सोनं माहेर हुन आण  असे हणून फयाद स  शार रक मानिसक छळ 

क न ास देऊन तुझ ेआता काम संपल े हणून आरोपी मांक 4 याने आरोपी 

मांक 5 हच ेसोबत दसुरे ल न केल ेआहे व फयाद स नेहमी ितचा पती याने 

नेहमी थापडा बु याने मारहाण क न व इतर आरोपीतांनी   संगणमत क न 

नेहमी फयाद स िशवीगाळ क न तू माहेरहुन सोने व शेती नावावर क न नाह  

दलीस तर तुला जव ेमा न टाकतो हणून संगणमत क न जीवे मार याची 

धमक  दली आहे  वगैरे जबाबाव न सपोनी डोके साहेब याचंे आदेशाने गु हा 

दाखल. 

 
 

तपास -  Hc/ 1888  मो.नं – 9284536640 

 
 
 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व .  मा. स पो नी डोके साहेब. मो.न 

8652147575 
 
भेट देणारे अिधकार  च ेनाव मो. .  
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iksLVs HkkX;uxj xqjua- 20@2023 dye 143] 147] 149] 324] 504] 506    Hkk- na-fo-fn-17-01-2023 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks  

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

i-uk-dk-xqjua @ 
dye 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko 
 HkkX; 
uxj   
 
 
 
 

xqUgk  ?kMyk rkjh[k osG 

o fBdk.k  & 

 fn-15@01@2023 jksth 
18%00 oktrkps lqekjkl  
fQ;kZnhps jkgrs ?kjh 
Hkkolk pkSd  ukansM  
 
 
 

fn’kk  o varj %& 

mRrjsl  01   fd-eh- 

 

 

xqUgk  nk[ky-rk-osG-% fn- 

17@01@2023  

ps 23-35 -ok LVs Mk Ø 

47  oj-             

 

 
xqjua- 20@2023 

dye 143] 147] 

149] 324] 504] 

506    Hkk- na-fo- 

 

 

 

 

 

fQ;kZnhps uko %&  
 
vkjksihps ukao %& 

 

-vkjksih vVd %&  ukgh 

 

[kqyklk %& - oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy ueqn vkjksih dz 01 o 02 
;kauh fn 15-01-2023 jksth 18%00 oktrkps  lqekjkl  fQ;kZnhps jkgrs ?kjkleksj  
;soqu fQ;kZnhl vkjksih dz 01 fgus  rq ek>k eqyxk ;kl dk  cksyrsl Eg.kqu 
f’kohxkG d#u FkkiM cqD;kauh ekjgk.k dsyh rsOgk fQ;kZnhph cghu lksMfo.;kl 
vkyh vlrk vkjksih dzekad 02 ;kus ykdMkus ekjgk.k d#u eqDdk ekj nsoqu ftos 
ekj.;kph /kedh fnyh fn-16-01-2023 jksth 21%00 oktrkps lqekjkl fQ;kZnhl ;kus 
R;kps  ?kjkdMs cksyoys vlY;kus fQ;kZnh o frph cghu vls feGqu R;kps ?kjkdMs  
HkkolkjpkSd ;sFks vkys vlrk ;krhy vkjksih dz 01]02]03  o brj lgk vuksG[kh  
;kauh xSjdk;n;kph eaMGh teoqu fQ;kZnh o frph cgh.k fgl rqEgh vkeP;k ?kjkdMs  
dk vkys Eg.kqu f’kohxkG dsyh o fQ;kZnh o frps cghu  l dk cksyrk Eg.kqu vkjskih 
dz 01]02]03] ;kauh FkkiM cqD;kauh  iksVkoj gkrkoj ikBhoj fQ;kZnh o frps cghuhl  
ekjgk.k d#u ftos ekj.;kph /kedh fnys ckcrpk tckc  iks-LVs-yk ;soqu fnys o#u 
xqUgknk[ky- 
 
nk[ky dj.kkj%& liksfu Hkkjrh okBksjs  iks LVs HkkX;uxj eks ua  7709071326 
rikfld vaeynkj %&  liksfu fot;dqekj dkacGs iks LVs HkkX;uxj eks ua   

9823031227 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  iksfu vkMs iks LVs HkkX;uxj eks ua  9552082544 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& liksfu Hkkjrh okBksjs  iks LVs HkkX;uxj eks ua  

7709071326  o liksfu fot;dqekj dkacGs iks LVs HkkX;uxj eks ua   9823031227 

gs fnukad 18@01@2023 jksth  ps 00%02 ok uksan ua- 02  oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw    

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 


