
 

पोलीस टेशन हदगाव गुरन.ं 30/2023 कलम 498,(अ) 323,,34, भादवी  दनांक 13/02/2023 

  पोलीस 

टेशनच ेनाव 

 गु हा 
र ज टर नबंर 

व कलम 

 गु हा पना अ. ./ ो ह /घडला व 

दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर आरोपीच ेनाव व 

प ा आरोपी अटक होय नाह  

हक कत 

पोलीस 

टेशनच े

नाव हदगाव  

गुरन.ं 

 30/2023 

कलम 

498,(अ) 

323,34, 

भा.द.वी 
माण े 

 गु हा घडला दनांक 

- द.27/04/2022 त े

द.24/12/2022 या 
दर यान मौ.आमग हाण व 

ड बवली मुंबई  

 
 
दशा :  
प मसे  35 KM 

 
दनांक:- 

13/02/2023 

 वेळ 14.55  

टे डा.नोद न.ं  16 वर                  

 
 

 फयाद चे नाव :- 

  
 
 

आरोपीचे नाव. 

  

खलुासा. 
 वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपींनी 
फयाद स  मानिसक व शार रक ास देऊन छळ  केला व 

घर घे यासाठ  माहे न 15 लाख पय ेघऊेन य े हणनू 

मागणी केली व वगैरे  फयाद  या सांग या माण ेगु हा 
दाखल क न माननीय पोलीस िनर क पवार साहेब 

यां या आदेशाव न पुढ ल तपास क रता NPC 900 

सातपतुे सर यां याकडे दे यात आला  
  
                                            
दाखल करणार:- 

 HC िचतंल े पो. टे.हदगाव मो.न.ं 9284056205 

 
 
 पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाचे नाव 

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

 

Vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पो टे अधापूर ्cr no 30/2023 कलम _324,323,504,506,34 भाद व दनांक 13/02/2023 

पो. टे. चे नाव  गरुन / आ.म ृ/ 

व कलम  

गरुन / 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  

अधापरू ् ग.ुरन 

30/२०२3 

कलम _ 

324,323, 
504,506, 

34 भाद व  

गु हा घडला ता. व वळे :-  

 द.12.02.2023 रोजी 18.00 

वाजताच ेसमुारास फयाद च े

घरासमोर लोन (ख)ु 

 
पूवस 08 कलोमीटर . 

 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 13.02.2023 

 च े13.42 वा.  
न द नंबर :- 017 वर  

 
 

फयाद  चे नाव :  

आरोपी चे नाव_ 

FIR दल ेका होय/नाह  :- _होय 

आरोपी अटक___ 

    उशीराचे कारण _ 

वलाज क न आज रोजी पो. टे. 

ला येवनु जबाब द यान.े 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन े फयाद  स घराबाहेर बोलावनू महणाल ेक , त ुगावातील 

बायांना मा या व द काह  एक का सांगते, अस े हणून 

िशवीगाळ कर त थपडबु यानी मारहाण केली. ते हा माझा मलुगा 
राजर  सधुीर लोण ेवय 11वष हा यऊेन हणाला क  माझी आई 

सोबत का भांडण कर त आहे .अस े हणताच वशाखा हन े याला 
खाली पाडून रोडवर ल दगडान े डो यात मा न दखुापत केली 
.भांडणाचा आवाज ऐकून वशाखाच ेमलु ेपूनम पता वजय लोण े

न या पता वजय लोण े यांनी पण िशवीगाळ क न जवे 
मार याची धमक  दली आहे.वगैरे मजकुराच ेजबाबा व न वर 

माण ेगु हा दाखल. 

 

दाखल करणार_  

asi नंदे पो. ठाण ेआमलदर पो टे अधापरू   

मो. न.9765764482. 

तपािसक अमलदर 

_पो. ना 2544 आणेबोईनवाड मो no_9529971005. 

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

पो. िन.गायकवाड साहेब पो. टे. अधापरू ्मो. न.ं _ 8888717999. 

 

Vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



iksLVs mejh 07@2023 dye 174 lhvkjihlh fn 13-02-2023 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks  

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

i-uk-dk-xqjua @ 
dye 

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

gdhdr 

 ftYgk 
-ukansM  
iksLVs 
ps  
uko  
mejh   

xqUgk -?kMyk 
rkjh[k osG o 
fBdk.k &  
fn-13@02@2023  

ps 04-00 

oktrk jkgrs 

?kjkr NrkP;k 

ia[;kl xGQkl 

 
fn’kk o varj %&  
mRrjsl 10 fdeh- 
  
vkè nk[ky-rk-
osG-%&  
fn-13@02@2023  
osG 08%48 ok-  
LVs-Mk-ua- 06 oj 
 

vke ̀uacj   

07@2023  

dye  

174 

lhvkjihlh  

 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 

ek/ko fnxacjk QwydBs o; 42 

o"kZ jkg.kkj dkjyk rk-mejh  

eks- 9657944824 
 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 
 
e;rkps uko o iÙkk & 

 fnxacj ek/kojko fparkds o; 

33 o"kZ jk-dkjyk rk-mejh  

 

ej.kkps dkj.k  

lrrP;k ukfifdl o 

dtZcktkjh >kY;kus 

 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh  ;krhy 

e;r gk lrrP;k ukihdh  o c¡dsP;k dtkZeqGs Lor%P;k ?kjkr Nrkps 

ia[;kl  xGQkl ?ksÅu  vkRegR;k dsys ckcrP;k vtkZ o:u cktwl 

çek.ks vke ̀ nk[ky d:u iksyhl fujh{kd lkgsc ;kaP;k vkns'kkus chV 

iksgsd‚ @405 lobZ ;kaP;kdMs fnyk 

 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
 iksfu Jh Hkkslys iksLVs mejh eksua 7038833358 
rikfld vf/kdkjh %&  
 iksgsdkW@405 lobZ iksLVs mejh eksua 9689202996 

nk[ky dj.kkj %& 
 iksgsdkW@1670 tk/ko iksLVs mejh  eksua 8888807597 
-  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  

iks-fu-Hkkslys lj iksLVs mejh eksua 7038833358]fcV iksgsd‚@405 lobZ 

iksLVs mejh  gs fnukad 13@02@2023 jksth ps 08%48 ok uksan ua- 06  oj 

jokuk  

?kVukLFkGko:u ijr %&   
fnukad 13@02@2023 jksth ps 15%51 ok uksan ua- 16 oj vkod 

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&&&&&&&& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पो टे अधापूर ्cr no 31/2023 कलम _324,323,504,506,34 भाद व द. 13.02.2023 

 

पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.म ृ/ 

पनाका / िमिसंग 

घडला 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  

अधापरू ् ग.ुरन 

31/२०२3 

कलम _ 

324,323, 
504,506 

,34 भाद व  

 

गु हा घडला ता. व वळे :-  

 द.12.02.2023 रोजी 20.00 

वाजताच ेसमुारास फयाद च े

घरासमोर सालेवाड  चोरंबा 
ता.अधापरू पुवस 12 क.मी  
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 13.02.2023 

 च े16.23वा.  
न द नंबर :- 022 वर  

 
 

फयाद  चे नाव :  

परसराम तकुाराम च हाण वय. 75वष 

यवसाय _शेती राहणार _सालेवाड  चो 
रंबा _अधापरू जी.नांदेड मोबाईल 

नंबर_9309528082.. 

 

आरोपी च ेनाव_ 

 
FIR दले का होय/नाह  :- _होय 

आरोपी अटक___ 

उशीराचे कारण _ 

वलाज क न आज रोजी पो. टे. ला 
येवुन जबाब द यान.े 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद न ेआरोपी (मलुगा ) यास हणाल ेक  

तझुी बायको वंदना ह  भाकर देत नाह  अस े हणताच 

आरोपीन ेतु ह  खोटे बोलता अस े हणनू वीकार कर त 

थापडबु यांनी मारहाण केली व हातातील काठ ने 

डो यात मा न दखुापत केली व पाठ त मुका मार दला 
आरोपी सनू वंदना हन ेपण िशवीगाळ क न 

थापडबु यानी मारहाण केली व तलुा खतम क न 

टाकतो अस े जवे मार याची धमक  दली आहे.वगैरे 

मजकुराच ेजबाबा व न वर माण ेगु हा दाखल. 

दाखल करणार_ 

 asi नदें पो. ठाण ेआमलदर पो टे अधापरू     

मो. न.9765764482. 

तपािसक अमलदर_ 

पो. हे. का.1074 नरवाडे. मोno_9823044724. 

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

पो. िन.गायकवाड साहेब पो. टे. अधापरू ् 

मो. न.ं _ 8888717999. 

 

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&&&&&&&& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



पो. टे.तामसा आम ्न.4/2०23 कलम 174crpc द13/2/2023 

पो. टे चे 
नाव 

आम ्न.व कलम 

 
 

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

तामसा  आम ्न.  

04/2023 

कलम 

174crpc 
 
 

उिशराचे क 

आज रोजी कुटंुबातील 

दःुख साव न मरा यांच े

फोटो घेवून आ यान े 

 

आम.्घ.ता.वेळ व ठकाण 
द.13/ 12/   2022  द. 

12. 50 वा. सर ज.ेज े

हा पटल मुंबई  

 
आम ् दा.ता.वेळ.:- 

13/2/2023 

चे 16.51 वा. 
नोद न. 17 

 

खबर देणार _  

बालाजी खडु तुपेकर वय27 वष 

यवसाय शेती मंजुर रा. 
िचंकाळा ता हदगाव ज.नादेड 

 मो  7348654584 

 
 त दली का?:-होय 

 
मयताचे नाव_ 

 गो वदं खडु तपुेकर वय 22 वष 

रा िचकाळ ता. हदगाव ज नादेड 

 
मरणाचे कारणः  
शा◌कॅ लागुन उपचार दर यान  

मरण पावला 

सादर वनंती क  वर नमुद ता.वेळ  व ठकाणी यातील खबर देणार 

याचा भाऊ शेतात पकांना पाणी दे यासा ठ टा् सफा◌मॅर ारे 

पा याची मोटार चाल ूकर यासाठ  गलेा असता टा् सफामर चाल ू

करताना शा◌कॅ लागनु बशेु  पडला व उपचारा दर यान सर  

ज.ेज.ेहा पटल मुंबई यथेे वाड ं  19 म य ेउपचार चाल ूअसताना 
द. 13/12/2022 रोजी मरण पावला . वगैरे जबाब  व न वर माण े

अ. .दाखल  

 
 दाखल करणारः 
 पोना माटे 2558पो टे तामसा  मो.न. 9527177527 

 

तपासीक अिधकार  यांच ेनावः 
asi सयुवशी पो टे तामसा मो 9923451146 

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

स.पो.नी.एम. एन. दळव ेसा.. टे.तामसा मो न:ं--7744827771 

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&&&&&&&& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



               
iks-LVs-mLekuuxj Hkkx 1rs 5  xq j 16@2023 dye 379 Hkk-n-fo- fn- 13-02-2023    

 

  

Ikks-LVs-ps 
uko  

Xkq-j-u @ dye xqUgk ?kMyk rkjh[k osG  
nk[ky osG  

Qh;kZnhps uko iRrk eks-ua o vkjksihps 
uko o iRrk vkjksih vVd@dls  

gdhdr 
  

mLekuuxj   Hkkx 1 rs 5   
16@2022 
dye  
379 Hkk-n-fo-  
 
 

xwUgk- ?kMyk rkjh[k osG o 
-fBdk.k   
fn 12-02-2023 jksthps 
01-00rs 03-00 ok- ps 
njE;ku lqHkk”k ikVhy ;kaps 
?kjkleksj lksu[ksM rs ck:G 
jksMoj eaxylkaxoh rk-
da/kkj  

fQ;kZnh % &  
jkejko lVokth <oGs o; 86 o”ksZ O; 
iwtkjh tkr ckS/n jk- rykVh dkWyuh 
yksgk rk-yksgk  rk-da/kkj ft-ukansM eks- 
ua- 9555118288- 
 

lknj fouarh dh oj uewn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 
ph VkVk lweks  dz -,e-,p-22-,p-0601 fdaerh 
1]22]500@& : ph dks.khrjh vKkr pksjV;kauh pks:u usyh 
v’kh oxSjs tckco:u oj izek.ks xwUgk nk[ky d:u  ek- 
liksfu lkgsckaps vkns’kkus iq<hy rikl dkeh chV vaeynkj iks-
uk-@127 eqaMs ;kaps dMs fnyk- 

vkjksih  %&  vKkr  
Xksyk eky --- 
 VkVk lweks dz-,e-,p-22-,p-0601 fdaerh 1]22]500@& : 
 
feGkyk eky--- fujad  
 

xwUgk - nk[ky rkjh[k osG   
fnukad 13-02-2023 
 osG   12-46 ok 
-LVs Mk-ua-12 oj 

Ikks-LVs-iz-vf/kdkjh ;kaps uko o eks-ua &  
 l-iks-fu-ih-Mh-Hkkjrh  lkgsc 8378989949 

nf{k.k 15fdeh HksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps uko    
l-iks-fu-ih-Mh-Hkkjrh  lkgsc 8378989949 

FIR izr fnyh fdaok dls & gks;  
 

Ekk-iksyhl vf/k{kd ;kaps lqpuk & 
nk[ky dj.kkj ;kaps uko  
iksgsdkW 2119 ,u-ch-
jsftrokM  iks LVs 
mLekuuxj eks-
9370280977 

m’khjkps dkj.k %  riklhd vf/kdkjh  %&  
 iks-uk-127 ,e-ok;-ewaMs 8788051617 iksLVs mLekuuxj  
 

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&&&&&&&& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 

पो ट कनवट गुरन  38/2023 कलम 279,337,338भा.द. व. द.13/02/2023 

पो टे चे 

नाव 

गुरन /कलम गु हा घडला व दाखल फयाद चे नाव व प ा 
मो.न.ंवआरोपीचे नाव व प ा 

हा ककत 

पो टे च े

नाव- 

कनवट  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन 

 38/ 2023  

कलम 

 279,337 

,338 भा.द. व. 

 
 
 
उिशराचे कारण- 

फयाद न ेदवाखा यात 

ऍडिमट राहून औषधोपचार 

घऊेन कृती ठ क वाटत 

अस याने आज रोजी पो. 
टे ला यऊेन त ार दल े

व न.  

गु हा घ.ता.वळे व ठकाण 

- द 13/01/2023 रोजी 
दपुार  12:30 त े13.00 

वा.दर यान अंबाड  घाट 

उतरताना शेवट या 
वळणावर िनसग धाबा 
जवळ,अंबाड  िशवार ता.  
कनवट ज हा नांदेड   

 

उ रेस 12 क.मी. 
 
गु हा दाखल - 

 द. 13/02/2023 

रोजी 17: 21 वाजता 
टे.डा. . 23 वर 

 

फयाद चे नाव- 

नागशे गंगाराम भुरे वय 35 

वष, यवसाय शेत मजुर , रा. 
पंपळसडा ता. कनवट 

ज.नांदेड मो.न.ं9637290216. 

 
आरोपीचे नाव-  

चालक नाव गाव मा हत नाह . 

 
जखमीचे नाव-  

फयाद  वतः 
 
  

सादर वनतंी क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद  हा सिचन मारावार यां या सोबत याचे मोटार 

सायकल .MH 26 BL 0915  न े कनवट कडे यतेाना 
अंबाड  घाट उतरत असताना िनसग धा याजवळ ल 

वळणावर आलो असता समो न येणारा या चालकाने याच े

ता यातील क हा भरधाव वेगात, होयगय व िन काळजीपण े

चालवनू मोटार सायकलला जोराची धडक देऊन यात 

फयाद स डा या हाताला, उज या पायाला व डो याला गभंीर 

दखुापत केल ेव सिचन मारावार यास करकोळ मार लागला 
वगैरे जबाब व न  मा.पो.िन. साहेबां या आदेशान े गु हा 
दाखल. 

दाखल करणार- 

pso HC 2440 लखुळे पो. टे. कनवट मो.न.ं 

तपासी अंमलदार –  

HC 1052 ब डलेवाड  कनवट  

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&&&&&&&& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  
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vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



       
 

           
  

  
  

   
 

 

   
  
   

  
   

  
 

  
   
 

   
    

 

    
   

   
 
 

   
 

   

   
          

          
       
       

        
        
           
          

 
      

  
 

    
      
 

       
      

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&&&&&&&& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पो ट कनवट गुरन  39/2023 कलम 379 भा.द. व.  द.13/02/2023 

पो टे चे 

नाव 

गरुन /कलम गु हा घडला व दाखल फयाद चे नाव व प ा 
मो.न.ंवआरोपीचे नाव व प ा 

हा ककत 

पो टे च े

नाव- 

कनवट  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन  

39/ 2023  

कलम  

379 भा.द. व. 

 
 
 
 
उिशराच ेकारण- 

फयाद न ेआज 

पावतो शोधा शोध 

क न सदर मो.सा. 
िमळून न आ यान े

आज रोजी पो. 
टे.ला यऊेन त ार 

दल ेव न.  

गु हा घ.ता.वेळ व 

ठकाण 

- द11/02/2023 रोजी रा ी 
01.00 त े02.00 

वा.दर यान ध म 

प रषदे या प रसरात 

मोक या जागेत 

समतानगर कनवट ता.  
कनवट  

 

 द णसे 02 क.मी. 
 

गु हा दाखल - 

 द. 13/02/2023 रोजी 
19:16वाजता  
टे.डा. . 26 वर 

 

फयाद चे नाव- 

राहुल माधव सयूवंशी वय 45 वष 

धंदा नोकर  रा. मांडवी 
ता. कनवट ज.नांदेड 

मो.न.ं9146905645. 

 

आरोपीचे नाव- अ ात. 

 
गलेा माल- 

हरो मोटोकॉप कंपनीची दचुाक  

वाहन लडर लस का या 
रंगाची याचा आर.ट .ओ. 

.MH 26 BP 3835 जुनी 
वापरती क. अं. 22,000/-

दा पयाची 
 
िमळाला माल - िनरंक. 

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

हा बौ  ध म प रषद समता नगर, कनवट समाज बोधन 

काय म पाह यासाठ  आला व याचे ता यातील हरो मोटोकॉप 

कंपनीची का या कलरची दचुाक  वाहन लडर लस याचा 
आर.ट .ओ. .MH 26 BP 3835  जुनी वापरती कं.अ.ं22,000/- 

पयाची जचा इं जन नंबरHA10AGKHCC7874  व चेिसस न.ं 

MBLHAWO98KHCA1813  अशी ध म प रषदे या प रसरात 

मोक या जागेत, समतानगर, कनवट येथे उभी केले या ठकाणी 
पा हली असता दसनू आली नाह  ती चोर ला गे याच ेल ात आले 
आजूबाजलूा शोध घतेला िमळून न आ यान ेआज रोजी पो. टे.ला 
यऊेन त ार  अज द यान ेवगैरे मजकुराच ेअजाव न   मा.पो.िन. 

साहेबां या आदेशान ेगु हा दाखल. 

 
दाखल करणार 

-pso HC 2440 लखळेु पो. टे. कनवट मो.न.ं 9527062710. 

 
तपासी अंमलदार –  

पो. उप.िन. मािमडवार साहेब.मो.न.ं  9850061133. 

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&&&&&&&& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



¯ 
पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 72/ 2023 कलम 12 अ मजुका     िद 13.2.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन.  
72/ 2023  
कलम 
 12 अ मजुका   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:- 
िद. 13. 02 .2023  रोजी वेळ 
17.30 वा.  देगलूर ते नांदेड 
जाणारे रोडवर  शासकीय 
गे  हाउस जवळ 
सावजिनक रोडचे बाजूला 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 13.2.2023 रोजी  
वेळ 19.22  वा. 
नोदंनं  41 
 
 

िफयादीचेनाव व प - 
आ ासाहेब ानोबा जगताप 
वय 30 वष वसाय नौकरी 
पोका 897 पो. े . देगलुर    
मो.न. 8888828178 
 
आरोपीचे नाव - 

 
िमळाला माल –  
नगदी  770 /-   मटका 
जुगाराचे सािह   
 
आरोपीअटकता. वेळ व 
नोदंनं:-- .नाही 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपी हा  
लोकांकडुन पैसे घेवुन आक ावर लावुन क ान नावाचा मटका 
जुगार खेळत व खेळिवत  असताना नगदी 770/-   व मटका 
जुगाराचे सािह  सह िमळुन आला नुन वगैरे िफयाद व न गु ा 
दाखल .. 
 
दाखलकरणार:- 
पो हे का 2462 क े   .ने. पो े देगलुर 
 
तपािसक अंमलदार-    
  पो ना 625 प े  ने पो ेदेगलुर 

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

 

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&&&&&&&& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  
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पोलीस टेशन माहुर ग.ुर.नं 11/2023 कलम 498, 506,,34  भादवी द.13/02/2023  

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  

माहुर पोलीस टेशन माहुर ग.ुर.न ं

11/2023 कलम 498(अ), 

506,,34भादवी. 
 
 

िमळाला माल:-  

 

गु हा घडला ता. व वेळ 

ठकाण:-  

  द.21/10/2020 ते द 

03/02/2023 दर याण ॉपर 

कनवट व वड लाचे घर  मोजे 
पाचंुदा. I 
 
 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द.13/02/2023 चे वेळ :- 

13:47 वा . 
टे.डा.क.12 वर  

 

उिशरा चे कारण - आज रोजी 
पो टे ला येवून त ार 

द याने.. 
 
 
 

फयाद  चे नाव :-  

 
 

आरोपी चे नाव :-  

  

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 

आरोपी अटक :- नाह . 

 

  .सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वेळ  व ठ कानी 
यातील आरोपीतांनी संगणमत क न फयाद स 

तु या बापानी हंुडा कमी दला हणून घरा बाहेर 

हाकलून देवनू न वन घर बांध यासाठ  माहेरहून पैसे 
घेवून ये हणून शार रक व मानिसक छळ केला पैसे 
घेवून नाह  आलीर तर जीवे मार याची धमक  दली 
वगेरे मजुराच े जबाब व न नमुद माणे गु हा 
दाखल क न मा पो.िन. साहेब यांच ेआदेशाने पुढ ल 

तपास कामी बट HC 764 जाधव साहेब या येकडे 

दला. 
तपािसक अमंलदार :- HC 764 जाधव साहेब माहूर 

मो नं 7887687478 

 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर :-पो.नी. र ठे साहेब पो. टे. 

माहूर मो. नं.9923388510 

दाखल करणार:-  

PSO HC 34  च हान  माहूर मो.9307271348 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %& fujad 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 73 /2023 कलम 12 अ मजुका     िद 13.02.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 73 /2023 
कलम 12 अ मजुका  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद. 13.02.2023 रोजी 17.30 
वाजताचे सुमारास रामपुर रोड 
येथे गऊळकर यांचे 
दवाखा ा ा समोर  
 
 
 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 13.0132023  रोजी वेळ 
20.13  वा.नोदं नं  47 
 
दाखलकरणार:- 
पोहेका / 2462 क े      .ने. 
पो े देगलुर 

 

िफयादीचेनाव व प ा 
बळीराम आणाराव घुळे वय 34 
वष वसाय नौकरी   ने. पो. े . 
देगलुर मोनं  8806714978 
 
आरोपीचे नाव –  
 
िमळाला माल – नगदी  550/- 

. व मटका जुगाराचे सािह   
 
आरोपीअटकता. वेळ व 
नोदंनं:-- .नाही 

 
 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपीतांनी   
िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा आक ावर  पैसे लावुन  क ान  नावाचा  
जुगार खेळत व खेळिवत  असताना नगदी  550/-  व जुगाराचे सािह  सह 
िमळुन आला नुन वगैरे िफयाद व न गु ा दाखल .. 
 
तपािसकअंमलदार-     पोहेका 2822 कणकवळे        ने पो ेदेगलुर 

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

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %& fujad 

 
 
 
 

 
 
 
 



पोलीस टेशन मु ामाबाद आ  नबंर 03/2023 कलम 174 crpc  द.13/02/2023 

पो टेचे नाव  ग ुर न न ंव कलम गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  

व दाखल ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो न,ं आरोपी नाव  व प ा   हक कत 

पो टे 

मु माबाद 

आक मात  

03/2023 

क. 174/crpc माण े

 

आम.ृ घ.ता.वेळ.व ठकाण: 

द.22/01/2023 रोजी   04:00 

वाजता .वाड मांक 02 म य े

सरकार  दवाखाना व णुपुर  

नांदेड 

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

   आम ृदाखल ता वेळ:- दनांक 

13/02/2023 टे. ङा . मांक 23 

वर वेळ 18:49 वाजता 
 
---------------------- 
 

दाखल करणार.-- पोहेका◌ॅ 

2068 कागणंे   पो टे 

मु ामाबाद मो.न.ं8459537419 

खबर देणार: - पोहेका 2093 एस.के.बयास 

पो. टे.नांदेड ामीन 

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

FIR त दली का:- होय 

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

मयताचे नाव:-  

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

मयताचे कारण: - यातील मयत ीने  रागाच े

भरात वतःस दनांक 15/01/2023रोजी 18:30 

वाजता. पेटवनू घऊेन पुढ ल उपचार कामी ितस 

..स.द. व णुपुर  नांदेड यथेे दाखल केल ेअसता 
उप यारा दर यान मरण पावली आहे  

 

उिशराचे कारण:-आज रोजी पो टेला कागदप  

ा  झा याने 

 
 
 

खलुासा:- सादर वनतंी नमूद तार ख वेळ  ठकाणी 
यातील मयत ी हन े नवरा दा  पतो या 
कारणाव न पपळंकंुठा  यथेे राहत े घर  वतःला 
रागाच ेभरात पेटून घेतली असता तीस उपचार कामी  
वाड मांक 02 स. द. व णुपरु  नांदेड यथेे शर र केल े

असता द.22/01/2023 रोजी 04:00वा.वाड क् 02 

स.द. व णुपरु  नांदेड यथेे मरन पावली आहे वगैरे 

MLC .कागदप  पो टेला ा  झा यावर अक मात 

मृ य ूदाखल क न पुढ ल तपास कामी मा. सपोिन  

आलीवार साहेब याच ेआदेशान ेपोना 1402 मह कर  

यां याकडे दला 
 
------------------------ 

तपािसक  अिधकार   : पोना 1402 मह कर 
मु माबाद 

 मो न ं9765391402 

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

पो. टे . भार . अिधकार  सपोिन आलीवार साहेब 
मो.न.8454021096 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %& fujad 

 

 

 
 



पोलीस टेशन हादगाव भाग 1 त5े गुरन 31/2023 कलम 325, 324,,323,,506,34 भा द व द 13/02/.2023 

पो. टेच ेनाव गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  

नं , आरोपीच ेनाव व प ा , 
आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव  भाग 1 त5े गुरन ं 

31/2023 कलम 

325,324,323,, 

506, 34 भा द व 

माण े 

 
  

 द.11/02/2023 च ेसका 
ळ 13:00 त े13:00वाजता 
च ेसमुारास मौज ेअंबाळा 
िशवार ता हदगाव प मसे 

प मसे 35 कमी  
 

दशा :- प मसे   35 

कमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

13/02/.2023 च े17:42वा 
टे.डा न द  21  वर  

 
 
  

दाखल करणार :-HC/35 

िचतंल े  पो टे हदगाव  

मो.न. 9284056205 

 फयाद च ेनाव: - गजानन 

पी. गणशेराव पवार    वय 

30 वष या.  शेती     रा 
अंबाळा  हदगाव ता. हदगाव 

जी.नांदेड 

 मोन.9322837906 

 
 
 FIR त दली का:- होय  

 
 
आरोपीच ेनाव व प ा :-  
आरोपी अटक :- नाह  

खलुासा, 
             सादर वनतंी क  , नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद  व आरोपी मांक 1 याच ेशेतात सामाियक 

बोर आहे बोरच ेपाणी माग या या कारणाव न आरोपी . . 

1 च ेप ीन े माझ ेप ी सोबत का वाद केलास या कारणाव न 

कारणाव न सगंणमत क न फयाद च े डो यात देवानंदने 

लोखडं  राड मारला व फयाद न े हात वर केल े ते हा याचे 
उज या हाताच ेबोटाला रॉड मा न पर वनने दखुापत केली व 

दोघानी िमळून रोडन ेपायाला मांड वर पाठ त दो ह  हाताला 
मु का मार घऊेन ढकलून दल े वगैरे फयाद रोजी 
दवाखा यातून वलाज क न हजर आल े  वगैरे जबाबा व न 

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी मा.पो.नी साहेबां या 
आदेशान े  HC/1863 शेख कादर साहेब यां याकडे दला  
  
 
तपािसक अमलंदार :-HC/1863 शेख कादर   पो टे हदगाव 

मो नंबर 9860202126 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %& fujad 

 

 
 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.50/2023 कलम 379    भादवी      दनांक 13-02-2023

पो टे चे नाव ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण/ गु हा दाखल 
तारीख वेळ 

 फयादी व आरोपी चे 
नाव  

हक कत 

पोलीस टेशन भोकर  
गु हा रिज टर नंबर 
50/2023 कलम 

379    भादवी     

  
ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण द. 
09/02/2023 रोजी रा ी 23.00 वा ते 

10/02/2023 रोजी च ेसकाळी 06.00 
वा. चे समुारास राहाते घर समतानगर 
भोकर 
 

गेला माल -मो.सा.  M.H. 26- CC- 

1259 िहरो कंपनीची कमती 

50.000/- पये ज.ुवा.  

 
िमळाला माल िनरंक 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
दनाकं   13-02- 2023 चे 19:47 

वाजता टेशन डायरी न द माकं 33 

 फयादी- िवशाल संजय 
कावळे वय 22 वष 

वसाय िश ण रा. 
समतानगर भोकर ता. 
भोकर मो. . 
8600863647  

 

आरोपी :- अ ात  

खलुासा  

सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील अ ात आरोपी 
ने यातील फयादी याचंी ता यातील मोटर सायकल पुनम सग मोतीराम 
राठोड यां या मालक ची असलेली मो.सा. . MH 26 CC 1259 िहरो 

कंपनीची कमती 50.000/- पये जु.वा. याचं ेघरासमोर लावली असता ती 
कोणीतरी अ ात इसमाने चो न नेली आह.े वगैरे जबाब व न मा. पो.िन. 
साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी पो.ह.ेका. 
2090 पांढरे याचं ेकडे दला.  

दाखल करणार :-पोहकेा 988 आलेवार पो. टे भोकर मोन91305500521 

(PSO) 

 तपािसक आिधकारी - पोहकेा 2090 पांढरे पो. टे भोकर मोन 

9850733744 

भारीअिधकारी-- माननीय  पोलीस िनरी क पाटील  साहबे  मोबाईल 

नंबर  99 23 10 45 21  

 

आरोपी :- अ ात  

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 



 

पोलीस टेशन मु ामाबाद आ  नबंर 04/2023 कलम 174 crpc  द.13/02/2023 

पो टेचे नाव  ग ुर न न ंव 

कलम 

गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  

व दाखल ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो न,ं आरोपी 
नाव  व प ा  

 हक कत 

पो टे 

मु माबाद 

आक मात  

04/2023 

क. 174/crpc 

माण े

 

आम.ृ घ.ता.वेळ.व ठकाण: 

द.26/01/2023 रोजी  15:30 

वाजता .वाड मांक 15 म य े

सरकार  दवाखाना व णुपुर  

नांदेड 

 
 

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

   आम ृदाखल ता वेळ:- 

दनांक 13/02/2023 टे. ङा 
. मांक 24 वर वेळ 19:34 

वाजता 
 
---------------------- 
 

दाखल करणार.-- पोहेका◌ॅ 

2068 कागणें   पो टे 

मु ामाबाद 

मो.न.ं8459537419 

खबर देणार: - पोहेका 2801 

ड ल.ुके.कांबळे  पो. टे.नांदेड ामीन 
 
 --------------------+ 
 

FIR त दली का:- होय 

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

मयताचे नाव:- रमेश शंकरराव वाघमारे 

वय 35 वष रा. बा-हाळ  ता.मखेुड ज. 

नांदेड 

    

मयताचे कारण: - यातील मयत 

.इसमाने आपले राहत ेघर  दनांक 

25/01/2023रोजी वेळ 11:30 वाजताच े

समुारास कोनत ेतर   वषार  औषध 

प याने  यास उपचार कामी  
..स.द. व णुपरु  नांदेड यथेे दाखल केले 

असता उप यारा दर यान तो द.26/01 

/2023 रोजी वेळ 15:30 वा. मृ य ू

पावला  
उिशराचे कारण:-आज रोजी पो टेला 
कागदप  ा  झा यान े

खलुासा:- सादर वनतंी नमूद तार ख वेळ  ठकाणी 
यातील मयत  इसमाने आपले राहत े घर  कोणत े

तर  वषार  औषध प याने यास  उपचार कामी 
स.द. मखेुड यथेे वलाज क न पुढ ल वलाज 

सरकार  दवाखाना व णुपरु  नांदेड .यथेील वाड क् 

15 .म य ेशर र केल ेअसता यांच ेवर उपचार चाल ू

असताना तो मरण पावला आहे. वगैरे MLC 

.कागदप  पो टेला ा  झा यावर अक मात मृ य ू

दाखल क न पुढ ल तपास कामी मा. सपोिन  

आलीवार साहेब याच ेआदेशान ेपोना 1402 मह कर  

यां याकडे दला 
 
------------------------ 
 

तपािसक  अिधकार   : पोना 1402 मह कर 
मु माबाद 

 मो न ं9765391402 
----------------------  

पो. टे . भार . अिधकार  सपोिन आलीवार साहेब 
मो.न.8454021096 

 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %& fujad 

 
 



 
     

िदनांक13.02.2023 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



iksLVs ps uko gnxko  xqjua 32@2023 dye 307] 323] 54] 506  Hkknafo fn-13@02@2023  
ftYgk@ iks-

Bk.ks 
iukdka ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  fn-osG 

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

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
iksLVs ps  
uko  
gnxko   

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &  
fnukad 9@02@2023 ps  
16%30 oktrk P;k 
lqekjkl ekSts /kkuksjk #bZ  
rk-gnxko ft-ukansM   
 
 
 
fn’kk o varj %&  
if’pesl  12  fd-eh- 
  
 
 
 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%&  
fn-13@02@2023  
osG 22%48 ok-  
LVs-Mk-ua- 36  
 

xqju@ vijk/k dzaekd  
  

xqjua 32@2023 

dye 307] 323] 

54] 506  Hkknafo   

 
 
 
?kVukLFkG %&  
ekSts /kkuksjk #bZ  rk-
gnxko ft-ukansM   
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  

 

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

 
 
vkjksih vVd rk osG %& ukgh 
 
mf’kjkps dkj.k %&  mipkj 
d#u vkY;kus tckc fnyk   
  

[kqyklk %& lknj fouarh dh]oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihus fn 06-02-2023 jksth 15%00 oktrk lqekjkl  fQ;kZnh o  vkjksih 
pk eqyxk  o vkjksih fQ;kZnh v’kh ‘ksrkr dke djhr vlrkauk eqykauh 
vkjksihl nk# fiÅ udk vls lkaxhrY;kus vkjksihus  f’kohxkG  d#u 
fQ;kZnhps eqykl ekjgk.k dsyh R;keqGs fQ;kZnh fgus frP;k eqykl ekgsjh 
ikBfoys R;keqGs fn-09-02-2023 jksth  16%30 oktrk oktrk ps lqekjkl rq 
eqykl R;kps  ekekdMs  dk ikBfoys  ;k dkj.kko#u ;krhy vkjksih 
f[k’kkrhy pkdq dk<qu ftokus  ekj.;kps mn~ns’kkus  fQ;kZnhps iksVkr  MkO;k 
cktqus okj d#u xaaHkhj t[keh dsys Eg.kqu  xqUgk - 
 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  iksfu iokj iks LVs gnxko  eks ua  
886994154 o iksmifu eksj s LVs gnxko eks ua 9763457266  
  gs fnukad 13@02@2023 jksth ps 22%50  ok uksan ua- 37   oj jokuk  

?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV i<s pkyq  
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu iokj iks LVs gnxko eks ua  886994154 
 
rikfld vf/kdkjh %&  iksmifu dne eWMe  iks LVs gnxko eks ua  

7387500709 

nk[ky dj.kkj %& iksmifu eksj s LVs gnxko eks ua 9763457266  
 

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&&&&&&&& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



पो. टे िवमानतळ गुरनं 52/2023कलम 324, 323, 504, 506, 34 भा.द.वी.  
 

अ. . िज हावपो. टे.चेनाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गरुनं. वकलम फया द व 
आरोपी,नाव व प ा 

हक गत शेरा 

1 2 3 4 5 6 8 
 िज हानांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 
 
गु.घ.ता.वेऴ व िठकाण-  
िदनांक 12/02/2023 रोजी 
रा ी 19.30 वा या सुमारास 
िफयादीचे राहते  घऱासमोर 
व नाथनगर नांदेड पवुश 

01 क.मी. 
 
 

गु .दाखल  िद.13/02/2023 
वेळ 03.13      वा. 

टे.डानं. 10 
 
 

 
पो. टे िवमानतळ 
गुरन ं 52/2023 
कलम 324, 
323, 504, 
506, 34 
भा.द.वी.  
 

 
िफयादी - मारोती 
जयराम कावडे वय 42 
वष यवसाय मजुरी रा. 
िव नाथनगर नांदेड 
मो.न. 9970914886 
 
 
 
 
 

आरोपी -   

 
खुलासा - सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील शेजारी राहणारे आरोपीतांनी संगणमत क न िफयादीस 
हणाले तु आ हाला िशवीगाळ का करत आहेस असे हणाले 

असता िफयादी हणाले क  मी मा या प नी सोबत भांडण करीत 
आहे तु हाला काही बोलो नाही ते हां िमना यांचे देर आणी भाऊ 
हणाले क , तु आ हालाच िशवीगाळ करीत आहेस असे हणुन 

मला िशवीगाळ केली व  िमना यांचा देर याने फयाद स 
याचे हातातील लाकड  दांड यांने मा या डो यावर 

मा न दखुापत केली व िमना याचंा भाऊ याने थापड 
बु यांने मारहान केली व फयाद चा मुलगा आदश हा 
भांडण सोडव यास आला असता यावा देखील थापडाने 
मारहान केली व तलुा खतम क न टाक न असे हणुन 
जवे मार याची धमक  दली.  वगरेै मजकुराचे जबाब व न 

DO आनलदास सा. यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न 
तपासकामी HC 967 गायकवाड यांचेकडे िदला. 

दाखल करणार – HC 748 कनाके  मो.नं. 9923888322 
 

तपास करणार – HC 967 गायकवाड  मो.नं. 9529796606 

 
 

 

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&&&&&&&& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 
                     पो. टे िवमानतळ   गुरनं 53/2023 कलम 326,323, भा.द.वी- िद.13/02/2023 

 
अ. 

. 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शरेा 

1 2 3 4 5 6 8 
 िज हानादंेड, 

पो. ट.े िवमानतळ 
 

ग.ुघ.ता.वेऴ व िठकाण-  
िदनांक 11/02/2023 रोजी 
रा ी 23.00 वा या 
सुमारास माळटेकडीचे 
अलीकडे खुले जागेत पवुस 
3 िक मी  
 
गु हा दाखल 
िद.13/02/2023 वेळ 
19.54      वा. टे.डान.ं 54. 
 
उशीराचे कारण – आज रोजी 
पो टेला येवनु त ार 
िद याने गु हा दाखल  
 

 
पो. टे िवमानतळ  
गुरनं 
53/2023कलम 
326,323, 
भा.द.वी.  
 

 

िफयादी - शेख रयाज शेख  
अ दलु रह म वय28वष  य- 

िम ञी  रा. फा खनगर नांदेड  
मो नं 8329313242 
 
 
 
 
 

आरोपी -   
 

 

खुलासा - सादर िवनंती क ,वर नमुद 
तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
िफयादीस दा  िप यासाठी पसेै मागीतले 
आसता िफयादीने पसेै नाहीत असे 
हणा याने आरोपीने िफयादीस मी तलुा दा  

पाजवतो हणनु दोघेही गाडीवर बसनु 
माळटोकडी जवळील मोक या जागेत दोघानी 
दा  िपली यानंतर पु हा दा साठी पसै े
मागुन िफयादीने पसैे देत नस याने 
आरोपीने िफयादीस  ध का बु क  क न 
याचे जवळ ल फायटरणे तोडावर 

मा न गंभीर जखमी केल े  .  वगरेै 
मजकुराचे जबाब व न पोिन साहेब  यांच े
आदेशाने गु हा दाखल क न 
तपासकामीASI पांचाळ यांचेकडे िदला. 

 
दाखल करणार –  ASI क यानकर मो न ं 
9623551038 
तपास करणार – ASI पांचाळ  मो न ं
9423437844 
 
 

 

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&&&&&&&& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  
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vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  
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vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



पो टे  उमर 1त5ेग.ु र .न 31/2023 कलम 324,323,504,506,34 भाद व दनांक- 13/02/2023 

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

गुरन/ंकलम खबर देणार यांचे नाव व प ा फयाद / 

आरोपी 
   हक कत  

पो टे चे नाव 

 
 

पोलीस 

टेशन, उमर  

पो टे  

गु हा घडला.ता वेळ 

ठकाण 

द. 13/02/2023 

चे.संयकाळ  

08.00 वाजे या सुमारास 

फयाद चे घरासमोर 

िशवणगांव 

 
 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनांक- 

13/02/2023 रोजी 23.51वा. 
न द 25 वर  

 
 
 

दशा व अतंर 

.मी 
प मेस  16 क.मी 

गरुनं— भाग 5 

गु. र .न. 

31/2023 कलम 

324,323,504 

506,34 भाद व 

 
 
 
 

उिशराच े आज  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद चे नाव:- 

बापूजी बालाज िमटके वय 42 यवसाय 

शेती या िशवनगांव  

ता.उमर   

 
 
 
 

आरोपी 
 
 
 
 

आरोपी अटक :-- नाह   

खुलासा 
सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीतांनी  संगतमत क न सामाईक व हर चे पाणी का घेतल े

असे हणून अनु मांक दोन याने हातात काठ  घेऊन 

फयाद या उज या हाताचे कोप यावर मा न दखुापत केले व 

सा ीदार सोडव यास आली असता तीस िशवीगाळ क न थापड 

बू यांनी मारहाण क न जव ेमार याची धमक  दली  
वगरेै मचकूराचे जबाब व न मा. पो.िन साहेब  यां या आदेशाने 

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी  बीट पोहेकॉ/ 405 सवई 

   

 मो 
दाखल  करणार :-- PSO पोना / 809 वा हळे  

मो. 7020264889 

 

तपािसक अमंलदार -  

भार  अिधकार  –पो.िन भोसले मो. नं 703883358 

घटना थळ  भेट देणारा अिधकार  – 

घटना थळ  भेट देवनु परत 

आरोपीचे पवू इितहास  नाह   

आरोपीवर केलले े ितबंधक कारवाई  नाह   

 

 



iksLVs ps uko brokjk xqjua 46@2023 dye 341] 294] 506]34   Hkknafo  fn-13@02@2023  
ftYgk@ iks-

Bk.ks 
iukdka ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  fn-osG 

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

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
iksLVs ps  
uko  
brokjk  

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &  
fnukad 13@02@2023 ps  
19%15 oktrk ps lqekjkl 
Tokjh  ykbZu  nk#P;k 
vM~M;k leksj  brokjk  
ukansM  
 
 
fn’kk o varj %&  
iqoZsZl  0-5   fd-eh- 
  
 
 
 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%&  
fn-13@02@2023  
osG 21%49  ok-  
LVs-Mk-ua- 44   
 

xqju@ vijk/k dzaekd  
  

xqjua 46@2023 

dye 341] 294] 

506]34   Hkknafo   

 
 
 
 
?kVukLFkG %&  
Tokjh  ykbZu  nk#P;k 
vM~M;k leksj  brokjk  
ukansM  
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 

ukxukFk fi-lnkf’ko /kueus 

o; 42 o”ksZ O;olk; iqtkjh  

jk-ojphxYyh ekjksrh 

eanhjktoG fo”.kqiwjh  ukansM eks 

ua   9881467017 tkr taxe 

fganq   

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

vkjksih vVd rk osG %& 
lhvkjihlh 41 ¼1½ ¼v½ izek.ks 
uksVhl nsoqu lksM.;kr vkys  

[kqyklk %& lknj fouarh dh]oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy –
ueqn vkjksihrkauh  lax.ker d#u fQ;kZnh o R;kaph  iRuhpk jLrk 
vkMoqu  R;kauk  f’kohxkG d#u Eg.kkys dh rssjs  ekW cgsau dks pksnrq ] 
rsjh xkaM ekjrq  v’kh vf’Yky f’kohxkG  d#u ftos ekj.;kph /kedh 
nsr vlys ckcr fQ;kZn fnYkh oxSjs tckc o#u xqUgk nk[ky-  
 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  iksfu Hkxoku ejhck /kcMxs  iks LVs 
brokjk ukansM  eks ua  9552520363 liksfu  eqR;siksM eks ua  
9156579102  iksmifu ekjdokM iks LVs brokjk  eks ua 9823351999 
  gs fnukad 13@02@2023 jksth ps 21%56   ok uksan ua- 45   oj jokuk  

?kVukLFkGko:u ijr %&  fn-13@02@2023 ps  22%43 oktrk LVs Mk ua   
48 oj ijr  
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu Hkxoku ejhck /kcMxs  iks LVs brokjk 
ukansM  eks ua  9552520363 
 
rikfld vf/kdkjh %&  iksmifu ekjdokM iks LVs brokjk  eks ua 
9823351999 
 
nk[ky dj.kkj %& liksfu  eqR;siksM iks LVs brokjk  eks ua  

9156579102 

 
vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&&&&&&&& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



iksLVs ps uko othjkckn xqjua 39@2023 dye 354 Hkknoh lg dye 12 ckydkaps ySaxhd vijk/kkiklqu laj{k.k vf/kfu;e 2012 fn-13@02@2023  
ftYgk@ iks-

Bk.ks 
iukdka ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  fn-osG 

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

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
iksLVs ps  
uko  
othjkckn  

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &  
fn-11@02@2023  

ps 11-00 ok rs fn-

13@02@2023 jksthps 

12-00 ok-ps lqekjkl 

izfrHkkfudsru ukansM 

 
fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl 02 fd-eh- 
  
xqUgk nk[ky-rk-osG-%&  
fn-13@02@2023  
osG 19%08 ok-  
LVs-Mk-ua-  25 oj 
 

xqju@ vijk/k dzaekd  
  
xqjua 39@2023 dye 

354 Hkknoh lg 

dye 12 ckydkaps 

ySaxhd vijk/kkiklqu 

laj{k.k vf/kfu;e 

2012  

 
 
 
?kVukLFkG %&  
izfrHkkfudsru ukansM  
 
m'khjkps dkj.k&  
vkt jksth iksLVs yk 
;soqu rØkj fnY;kus 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  

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

 
vkjksih vVd rk osG %& 
fujad  
 
xsyk eky %&  

[kqyklk %& lknj fouarh dh]oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fiMhr 
eqyxh fgyk frP;k oxkZr f’k{k.k ?ks.kkjk ;krhy vkjksih ;kus OgWysauVkbZu Ms 
14 Qjojh vk jgk gS eS rq>s ilan djrk gqa rq esjh xyZ QzsaM cu tk vls 
tckckr ueqn dsys o:u ;krhy vkjksihus frpk fou;Hkax dsyk vkgs-oxSjs 
tckck o:u xqUgk nk[ky d:u ek-iksyhl fujh{kd lkgsc ;kaps vkns’kkus 
xqUg;kpk iqf<y rikl eiksmiuh xhjs ;kauk ns.;kr vkyk- 
-  

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek-Jh-panz’ksu ns’keq[k lkgsc ,lMhihvks 

ukansM ‘kgj eks ua  9765390333 iks fu fude iksLVs othjkckn eks ua  

9923696860 eiksmiuh xhjs  iksLVs othjkckn eks ua 8411835457]]]]gs 

fnukad 13@02@2023 jksth ps 19%56 ok uksan ua- 27  oj jokuk  

?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV i<s pkyq  
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks fu fude iksLVs othjkckn eks ua  

9923696860 rikfld vf/kdkjh %&  eiksmiuh xhjs  iksLVs othjkckn eks ua 

8411835457 

nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW@ loudj iksLVs othjkckn eks ua 8975527310 
  

vkjksihpk iqoZ bfrgkl %&&&&&&&&&&&&&&& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  


