
पोलीस टेशन अधापूर   ग.ुर.न 15/2023/कलम 279.337.338.भा.द.वी. . माणे दाखल द. 19/01/2023. 

पो टे 

नाव 

ग ुर न व कलम गु हा घडला तार ख वेल व ठ काण. फयाद  व आरोपी चे नाव खुलासा 

अधापरू  ग.ु र .न 15/2023 

कलम 279.337.338.  

भा.द.वी  

गु हा घडला तार ख वळे  व ठकाणी 
दनांक द.10/01/2023. रोजी सकाळ  

11.50 वा.चे  समुारास भोकरफाटा ते 

बारड जाणारे रोडवर गो वदं राव पवार 

यां या शेताजवळ बारसगाव िशवार 

ता.अधापरू पवु स 15 क .मी. 
 
   गु हा     दाखल तार ख  

19/01/2023 टे डा 12वेळ 12.50वा. 

फयाद  == ाने र नामदेव 

आचेगाव े वय 26 वष यवसाय 

हा◌ॅटेल चालक राहणार आदमपरू 

ह.म ु आमराबाद ता. बलोली 
ज.नांदेड मोबाईल नंबर 

9022535733. 
 
 
 
आरोपी_ =  

उिशराचे कारण = उपचार क न 

आज रोजी पो टेला येऊन जबाब 

द यान.े 

सादर वनतंी क   वर नमदू तार ख वेळ  व ठ काणी यातील 

फयाद  चा भाऊ हा बारड येथून दवाखा यातनू उपचार घेवनू 

याच े मो.सा. मांक MH_12SD_6792 ने आमराबादकडे येत 

असताना समो न िम सर ट पर या चालकाने आप या 
ता यातील ट पर हायगई व िन काळजी पणे भरधाव वेगात 

चालवनु धडक देवनू जखमी केले वगैरे जबाब व न वर 

माणेगु हा दाखल  
 
 दाखल करणार = .पो.हे.का /2202 सयूवशंी पो टे अधापरू 

मो.9923416178. 
 
तपास  _HC/134 घोरपडे पो. टे अधापरू मोबाईल नंबर 
8806500054. 

 

 
 

 



पो. टे मनाठा गु.र.न ं07/2023 कलम 283 भादवी . माणे  द 19/01/2023 

पो. टे चे 
नाव 

गरुन ंव कलम  गरुन.घ.ता.वेळ व 

ठकाण 

फयाद देणार चे नाव  ह ककत 

मनाठा गरुन 07/2023 

कलम 283 भादवी 
माणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
उिशराचे कारण:--- 

 
दनांक.19/01/2023

रोजी वेळ 14:00 

वा.समुारास मौ.मनाठा 
ते मनाठा पाट  

ता.हदगांव ज  नांदेड 

 
ग.ुदा.ता.वेळ 

दनांक:- 
19/01/2023 
वेळ 16:23 वा.न द न ं

15 वर  
 
गेला माल :---- 
 
िमळाला माल---- 
 
 
 

फयाद :-सभंाजी 
नारायण नरवाडे वय 52   

वष यवसाय नौकर  पो 
कॉ.3001 पो. टे.मनाठा 
ता.हदगांव ज.नांदेड 

म .न.ं 8605019739 

 
    
FIR त दलीप का ? 

 होय. 
 
आरोपी :-  
 

सादर वनतंी क वर नमदु तार ख वेळ व ठकाणी यातील आरोपीताने  आपल े

ता यातील वाहण. याम ये 08 वाशी बसलेले असतां◌ंना  रोडच ेम ये भागी येणारे 

जाणारे वाशाचे जवीतास धोका होईल व वाहणास अडथळा िनमाण होईल अशा 
थतीत रोडवर उभा केलेला िमळुन आला वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न पढु ल 

तपास कामी    मा.स.पो.िन.साहेब याच ेआदेशाने HC 2123   िगर  साहेब  यां याकडे 

दला. 
 
तपासीक अिधकार  यांचे नांव :-  HC 2123 िगर  साहेब पो टे मनाठा  मो 
न.ं9604822123 

 
दाखल करनारा-PSO HC 47 उघडे  साहेब पो. टे.मनाठा  मो.न.ं 7350694447 

 
पो. टे. भार  अिधकार  यांचे नांव व मोबाईल नंबर:- मा.स.पो.िन.साहेब पो. टे.  मनाठा 
मो. न.ं 
 
 
केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सणुता:ं- 
 
 

 



पो टे धमाबाद   गुरन ं 13/23 कलम 12 अ महारा  जुगार कायदा दनांक 19/01/2023 
 

पो. टे चे नाव गरुन ंव कलम  गरुन.घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद देणार चे नाव  ह ककत 

 
 
 
 धमाबाद 

 

गरुन न.ं 
13/2023 
कलम 12 अ 

महारा  जुगार 

कायदा माणे 

 
 
 
 

ग.ुघ.तार ख वेळ व 

ठकाण- द.19/01/23 रोजी 
चे वेळ 14.02 वा.च ेसमुारास 

एलोरा वाईन माट समोर 

सावजिनक रोडवर धमाबाद 

ता. धमाबाद ज.नांदेड 
 
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ दनांक- 

19/01/२3 रोजी 15.52 वा. 
टे डा . 18 

 
 
 

फयाद -परमे र ठाणुिसगं 

च हाण, वय 52 वष, यवसाय 

पोलीस उपिनर क, नेमणूक 

थागुशा नांदेड मो न.ं 
9529322470 
 
 
आरोपीच ेनाव-  
 
िमळाला माल-नगद  3430/- 

पये जुगाराचे सा ह य 

खुलासा-सादर वनतंी क  वर नमदू ता वेळ  व ठकानी यातील आरोपीतानी  
वनापरवाना बेकादेशी र या लोकांकडून पसै े घेऊन जा त पशैाची आिमश 

दाखवनू वतःची आिथक फायदा क रता कागद  िच ट  वर आकडे िलहून देऊन 

टाईम बाजार नावाचा मटका जुगार खेळत खेळत असताना जुगाराची सा ह य व 

नगद  3430 पयेसह िमळून आले .वगैरे मजकुराच े फयाद व न वर माणे 

गु हा दाखल क न मा. पो िन साहेबांच ेआदेशाने पढु ल तपास कामी पोहेकॉ/ 

1928 वामी  यांचेकडे दला आहे. 
 
 
तपासीक अमंलदार-पोहे कॉ/1928 वामी  मो.न  
 
दाखल करणार- पो हे का/2016 नागरगोजे पो टे धमाबाद 
 
 
पो. िन हबारे सर------पो. टे धमाबाद मो.न ं 97 64 57 43 33 

 
 

 

 
 
 

 



पो ट धमाबाद  गरुन नंबर 14/2023 कलम 283 भा. द. व  दनांक 19.01.2023 
 

पो. टे चे नाव गरुन ंव कलम  गरुन.घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद देणार चे नाव  ह ककत 

 
 
 
 धमाबाद 

 

गरून नंबर 

14/23 कलम 

283 भा द व  

गु हा घ.ता. वेळ व ठकाण 

द. 19/01/23 रोजीचे 16.30 

वा. चे समुारास पोलीस टेशन 

धमाबाद समोर ल रोडवर 

गजेंवार मे डकल समोर 

सावजिनक रोडवर धमाबाद 

ता. धमाबाद ज. धमाबाद 

 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनांक 

19/01/23 रोजी   वा टे डा. 
न द मांक  
 

फयाद -पुडंिलक माधवराव क े, 
वय 32 वष, यवसाय नोकर  

पोकॉ/937 पो ट धमाबाद मो 
न.9552514576 

 
 
 
 
आरोपी-  
 
 
 
 
 

खुलासा- सादर वनतंी क  बाजूस नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी 
पने आप या ता यातील लो डंग ऑटो हा सावजिनक रोडवर उभा क न 

येणा या जाणा या वाहनास व लोकां या जी वतास इजा व धोका िनमाण होईल 

अशा अव थेत वाहन थांबवनू िमळवनू आला. वगैरे मजकुराचे फयाद व न मा. 
पोिन साहेब यांचे  आदेशाने वर माणे गु हा दाखल क न पढु ल तपास कामी 
पोना/2177 मुगंल यांचेकडे दे यात आला आहे.  
 
तपासीअमंलदार- पोना/2177 मुगंल पो टे धमाबाद मो न 99823021772 
 
दाखल करणार- पोहेकॉ/2016 नागरगोजे पो टे धमाबाद 
 
पोलीस िनर क- एस हबारे पो ट धमाबाद मो.न 9764574333 

 
 

 

 
 



पोलीस टेशन मुदखेड गुरन -  17/2023कलम 394,34,भा द वी. - द,19/01/2022 

पोलीस टेशनचे 

नाव मुदखेड  

.गुरन व कलम गुरन घ. ता. वेळ. व ठकाण फयाद चे नाव खुलासा 

मुदखेड .गुरन -  17/2023कलम 

394,34,भा द वी.  
 
 
 
गुरन - दाखल ता.वेळ. 

द.19/01/2023 रोजी 16.21  

वा  टे डा 22वर 

 
 
 

दनांक - द. 19/01/2020 रोजी 
05.00  वा चे सुमारास ईजळ  

फा याचे पुढे रोडवर अंदाज े ½ क  

मी अंतरावर द णेस 04 क.मी 
 
 
गेला माल- नगद  1,40,000/-   
 
 
 
 
 
 
आरोपीवर केलेली कायवाह  - 

िमळून येताच अटक कर याची 
तज वज ठेवली आहे 
 
 
 

फयाद  - मह मद इकबाल प. 

बाबूलाल कुरेशी वय 38 वष. यवसाय 

यापार राहणार कुरेशी ग ली तालकुा 
मुदखेड  मो नं. 8605886248 
 
 
 
 

आरोपी- अ ात 

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील अ ात   आरोपीतानी 
संगणमत क न यातील फयाद  हा रोजी नायगाव बाजार अस याने बाजार 

करणे कामी फयाद मधील ितघांना सोबत घेऊन म हं ा बोलेरो पकअप ट  

एस.08 म.ूजी.1573 म ये जनावराची खरेद  व व साठ  जात असताना  
अचानक समो न मोटरसायकलवर समोर आ याने व आमचे गाड  समोर 

लाव याने ाय हरने गाड  हळू घेत यामुळे गाड  उभा क न खंजरने माझ ेडावे 

पायाचे मांड वर 8 ते 10 वार क न सोबत या एकास पण मा न माझ ेजवळ ल 

जॅकेट म ये ठेवलेले 140,000 . जबर ने चो न नेले आहे वगैरे जबाब  व न  

गु हा दाखल क न मा. पो िन. साहेब यांचे आदेशाने पो नी शमा साहेब यां याकडे 

दला 
 

दाखल करणार- pso ASI . शेख मो. . 8623983731 
 
तपास - पो नी शमा  मो. मांक 9822190321 

 
 

 

 

 

 

 



                    

 



 



पोलीस टेशन मदुखेड  गुरन -  18/2023 कलम 379,भा द वी. व कलम 48  गनखिनज अिधिनयम      द,19/01/2022 

पोलीस 

टेशनचे नाव 

मुदखेड  

.गुरन व कलम गुरन घ. ता. वेळ. व ठकाण फयाद चे नाव खुलासा 

मुदखडे .गुरन -  

18/2023कलम 

379,भा द वी. व 

कलम 48  

गनखिनज 

अिधिनयम  
 
 

गुरन - दाखल 

ता.वेळ. 

द.19/01/2023 

रोजी  19.08 वा  
टे डा 25वर 

 

दनांक - द. 18/01/2020 रोजी 
00.30.वा च े सुमारास कदम यांच े

गट मांक 211 शेतालगत 

गोदावर  नद च े पा ातून प मेस 

15 क.मी 
 
 
गेला माल- ॅ टर नंबर नसलेला 
जुना वापरता क  अदंाजे 90,000  

च े अधा ास रेती अदंाजे 2100  

ची असे एकूण 1,11000  . 
 
 
 

फयाद  - वीण पता विश  

ह डेवय 31 वष. यवसाय 

नोकर  तलाठ  स जा 
शंखतीथ रा. यंकटेश नगर 

मुदखडे तालुका मुदखेड 

ज हा नांदेड  मो नं. 
7972000659 
 
 
 
 

आरोपी- अ ात 

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील अ ात   आरोपीताने ॅ टरला नंबर नसलेला 
ॅ टर म ये गोदावर  नद तील अधा ास रेती चो न व 

शासनाची गौण खिनज मालम ा ह  कम ये भ न 

िनघून गेला यामुळे सदरचा ॅ टर हा रेतीसह 

गावातील लोकां या मदतीने तहसील कायालय मुदखेड 

येथ ेआणून लावला वगैरे अजाव न गु हा दाखल मा पो 
िन साहेब आदेशाने पुढ ल तपास   
 
 

तपास - HC 2255 कवठेकर मो. मांक 8766442488 

 

दाखल करणार- pso ASI . शेख मो. . 8623983731 

 
आरोपीवर केलेली कायवाह  - िमळून येताच अटक कर याची तज वज ठेवली आहे 

 

 



पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 30/2022कलम 283 भादवी िद 19.01.2023 
पो ेशन गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

 
देगलूर गूरन. 

30/2022कलम 
283 भादवी 

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद 19.01.2023 चे 16.10 वा. 
जुने ब थानक  सावजिनक 
रोडवर देगलुर   
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.19.01..2023 रोजी वेळ   
16.45 वा.नोदंनं  37 
 
 
दाखल करणार:-पोना 507 
कदम    .ने. पो ेदेगलुर 
 

िफयादीचेनाव व प ा- 
गणपत देवला राठोड वय 
52 वष पो.हेका. 2195 ने  
पो े  देगलुर मो नं 
9423438292 
 
आरोपीचेनाव ---- 
 
 

 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीने आप ा ता ातील आटो   ा चालकाने ाचे 
ता ातील वाहन हे सावजिनक रोडवर  येणारे जाणारे 
वाहनास अडथळा िनमान केला व वा ा ा  िजवीतास 
धोका िनमान होईल अशया थतीत उभा केलेला िमळुन 
आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  

  
तपािसकअंमलदार-    पोहेकॉ 2822 कनकवले  
पो. े .देगलुर 

 
पो े भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पो.िन. ी.माछरे साहेब   9821159844  

 

 

 



पो. टे. सदखेड.  गु.र.न 01/2023 कलम 12 (अ) म.ज.ुका द 19/01/2022 
 

पो टे चे 
नाव 

गुरनं व कलम गु हा /आ  /पनाका  
घडला व दाखल 

फयाद ह ककत 

 सदखेड . ग.ुर.न 01/2023 कलम 12 (अ) म.जु.का  
 
 
 
िमळाला माल- 1.2000-00 या म य े
200 पये दरा या 05चलनी नोटा 2. 100 

पये दरा या 08 नोटा 3. 50   
                                       दराचे 
04नोटा असा एकुण 2000 पये 
        2.मटका जुगारा या दोन िच ा 
पिह या िच ी वर वरचे बाजुस क याण असे 
िलहललेे व याखाली पहीला आकडा 
12/100 व शेवटचा आकडा 70/100 तसेच 
दसु-या िच ीवर  वरच े बाजुस क याण व 
याखीली पिहला आकडा 50/200 व शेवट 

चा आकडा 77/200 असे िलहीले या दोन 
िच ा व नगदी रोख र म 2000 पये 

 ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण : - 
दनांक 19/01/2023 रोजी 

वेळ 16.10 वा.चे सुमारास 
मौजे वाई बा. येथील धरम 
का ा समोर रोडवर 
ता.मा र पि मेस27 कमी. 
बीट नं 03 
 
 
 
दाखल तारीख:- 
19/01/2023  न द  22 वऴ 
17.22 ठकाण-  मौजे  वाई 
बा ता.मा र 
 
 

फयादी/ खबर देनार-गजानन रामा 
कुमरे वय 52वष वसाय नौकरी 
पो.ह.ेका.ँ ब. न.ं 2471 नेमणुक पो. टे. 
सदखेड ता.मा र िज.नांदेड मो.नं. 

7744002471  
 
आरोपी --    
आरोपी अटक-िस आर िप सी 41(अ) 

माण ेनोटीस दली 

खुलासा ---सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व 
ठकाणी यातील आरोपी हा लोकांकडुन पैसे घेवुन 

क याण नावाचा मटका जगुारावर लोकांकडुन 
पैसे घेवुन  खेळत व खेळिवत असतांना जुगाराच े
सािह य व रोख र म 2000 पयासह िमळुन 
आला वगैरे व न वर माणे गु हा दाखल क न 
पुढील तपास कामी मा स पो िन साहेब यांचे 
आदेशान े पो.ह.ेकाँ. 2471 कुमरे साहबे यांचेकड े
दे यात आला  मो न.ं 7744002471 
 
पो टे भारी अिधकारी-िब.पी.ितडके सपोिन 
पो टे सदखेड मो नं 9823156052 
 
दाखल करणारे  
HC 1036 गु हाडे 9421768484 

 
 

 
 
 



पो टे इ लापुर ो गुरन व कलम 14/2023 कलम 65 (ई) म दा का द 19/1/2023 

पो. टे. चे नाव  गरुन / आ.म ृ/ 

पनाका / िमिसगं 

घडला व कलम  

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / 

िमिसगं घडला व दाखल  

फयाद  चे नाव व प ा व मो. न.ं 

आरोपी चे नाव व प ा, आरोपी अटक 

होय / नाह  
.  

                 ह ककत  

इ लापरु ो गरुन व कलम 

14/2023 कलम 65 

(ई) म दा का 
  

गघु ता वेळ व ठकाण :-  द 

19/1/2023 च े 16:30 वा 
नैऋत दशेस व: त चे 
घरात मौजे र ठा तांडा ता 
कनवट 

 
ग ुदा ता व वेळ :-  

द 19/1/2023 रोजी 
19:35 वा टेडा 27 

फयाद ----- िशवाजी महाजन 

त डेवाड वय  56 वष asi पो टे 

इ लापरु  मो न ं8080308059 

 
 
आरोपी -----  

िमळाला माल:- कंमती 1200  ची 
20 िलटर हातभ ट ची दा   

सादर वनतंी क  वर नमदु ता वेळ  व ठकाणी यातील 

नमदुआरोपीने व:ताचे फायदयासाठ  वनापरवाना 
बेकायदेिशर र या गावठ  हातभ ट ची दा  ता यात बाळगलेली 
िमळुन आली व सदर आरोपी बाई ह  नजर चुकवनु पळुन गेली वगैरे 

व न गु हा दाखल क न पढु ल तपासकामी मा api सो यांच े

आदेशाने बीट asi त डेवाड यांचेकडे दला  
 
दाखल करणार :- asi लुगंारे मोन9881153302 

 
तपासीक अमंलदार -asiत डेवाड मेो नं 8080308059 

 

 

 



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

 

पो. टे. चे 
नाव  

गरुन / आ.म ृ/ 

पनाका / िमिसगं 

घडला व कलम  

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं 

घडला व दाखल  

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

व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  
.  

                 ह ककत  

कनवट  िमिसंग नं.  :- 
03/2022 
 
कलम :-  
 
 

हरव याची ता. व वेळ :-  

 द.12/01/2023 रोजी पासून आज 

पावतो राहते घ न मौजे बोधड  खु.ता 
कनवट द णेस 22 क.मी. 
ठकाण :- मौजे बोधड  खु. 

 कनवट. 
  
 

िमिसंग  दाखल ता. व वेळ :-  

द.  17/01/2023 रोजी वेळ 14:56 वा. 
 
न द नंबर :- 26 वर  
 
 
उिशरा चे कारण:- आज पावे तो 
कामाला गेले तेथे व नातेवाईकाकडे 

शोध घेतला असता िमळून आले नाह  

हणून आज रोजी पो. टे.ला येऊन 

अज द याने 

 खबर देणार नाव : -  काश रामधन कटारे वय 40 वष 

यवसाय शेती रा. बोधड  खू.  कनवट ता. कनवट ज. 

नांदेड मो.नं. 9373027503. 
 

हरवले या य चे नाव :-  

रामधन नरिसंग कटारे वय 70 वष रा. बोधड  

खू.ता. कनवट 
 
हरवले या य  चे वणन :-  उंची 5.5 इंच ,रंग सावळा , 

पोशाख पांढ या रंगाचा खिमस पांढर  धोती, सवय -तंबाख ू

दा  पणे, भाषा लमानी मराठ , िश ण चौथी. 
 
 
FIR दले का होय/नाह  :- होय. 
 
आरोपी अटक :- नाह . 
 
 

चेकिल ट ची पूतता केली आहे :- 
 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील खबर देणार 

यांचे वड ल नामे रामधन नरिसंग कटारे 70 वष हे यांचे राहते घ न 

गे या तीन चार वषापासून तो कामाला तेलंगणा रा यात जातो व काम 

क न घर  येत होता परंतु गे या एका वषापासून खबर देणार यांचे 

वड ल घर  आले नाह  यांचा आज पावतो कामाला गेले तेथे व 

नातेवाईकाकडे शोध घेतला असता िमळून आले नाह  हणून आज 

रोजी हो टेलला येऊन अज द याने वगैरे मजकुराचे अजाव न 

मा.पो.िन.  साहेब यां या आदेशाने िमिसंग दाखल. 
 
दाखल करणार:- PSO HC 1062 वाडगुरे पो. टे. 

कनवट.मो.नं.8805981062. 

 

तपािसक अंमलदार :- HC 1805 पांढरे यांचेकडे दला.पो. टे. कनवट  

 मो. नं.7745001805. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

iksLVs ps uko fduoV xwju- 12@2023 dye d 354¼av½] 506  Hkknoh lg dye 8]12 iksLdks fn-19@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 
  
fduoV 
 
 

xqUgk  ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k  & 
fn-13-01-2023 ps 
ldkGh 10%30 rs 
11%00 ok-- lqekjkl 
fQ;kZnhP;k 
?kjkleksjhy 
vkax.kkr ekSts 
dksijk rk-fduoV   
 
fn’kk o varj  %& 
nf{k.ksl 24 fdeh 
 
xqUgk  nk[ky-rk-
osG-%  
fn-19@01@2023  
ok- 16%54 uksan ua- 
21 
 

xwju- 12@2023 dye d 
354¼av½] 506 
 Hkknoh lg dye 8]12 
iksLdks 
 
 
 
 
mf’kjkps dkj.k %& 
fQ;kZnh gh ?kkcjysyh 
vlY;kus o lektke/;s 
cnukeh gksbZy ;k fHkrhus 
vkt jksth iksLVsyk ;soqu 
tckc fnY;kus- 

fQ;kZnhps uko %&  
 
 
vkjksihps ukao %& 
 
 
-vkjksih vVd %& ukgh 
 
 

[kqyklk %& lknj foaurh dh] ueqn rk-osfG o fBdkf.k ;krhy fQ;kZnh fgl 
,dVh ikgqu ;krhy vkjksih gk fQ;kZnhP;k toG vkyk vkf.k Eg.kkyk fd]rq 
eyk [kqi vkoMrsl eyk rq÷;k lkscr yXu djk;ps vkgs-vls Eg.kqu R;kus 
okbZV mnns’kkus fQ;kZnhps [kkan;koj ]Nkrho#u ]iksVko#u gkr fQ#u 
fou;Hkax dsyk o fQ;kZnhus vkjMk vksjMk dsyk vlrk R;kus ftos ekj.;kph 
/kedh fnyh]oxSjs etdqjkps tckc o#u ek-iks-fu-lkgsc ;kaps vkns’kkus xqUgk 
nk[ky d#u iq<hy rikl vkEgh liksfu okBksjs djr vkgsr-  
 

nk[ky dj.kkj%& liksfu okBksjs iks-LVs fduoV eks ua-9923282854 
 
rikfld vaeynkj %&  liksfu okBksjs iks-LVs fduoV eks ua-9923282854 
 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  iksfu @cksjls iks-LVs fduoV eks ua-9309737394 
 
 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 1-iksfu @cksjls iks-LVs fduoV eks ua-
9309737394 ] 2 - liksfu okBksjs iks-LVs fduoV eks ua-9923282854 
 gs fn-19@1@2023 jksth 17%25  ok-uks-ua 23 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw    

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

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



पो. टे. भोकर आ  08/2023 कलम 174crpc  द.19/01/2023 

पो. टे चे 
नाव 

आ  .व कलम आ  .घ.ता.वेळ व ठकाण  खबर देणा याच ेनाव  खुलासा  

भोकर    

आमनृं 08/2023 

 कलम 174 crpc  
 
 
 
 
 
 
 

  

आ.म.ृघ.ता.वेळ ठकाण -. 

द. दनांक 19/01/2023 

रोजी सकाळ  17.00 वा. 
पंदन हॉ पटल भोकर 

 
 
 
 

दाखल - द 19/01/2023 

वेळ 21.40- टेडा 36 

 

ख़बर देणार - ीकांत भुम ना बोलेवार वय 

35 वष यवसाय - डॉ टर रा. पंदन 

हॉ पटल भोकर ता. भोकर 
 
 

मयताचे नाव -  
 
 

मरणाचे कारण :- उंद र मार याचे औषध 

ाशन के याने उपचारा दर यान मृ यु 

 
 

खूलासा :- सादर वनंती क , वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील मयत हच े

पंदन हॉ पटल यांचे र ज टर नंबर 034 ा  झाल े क, सदर मयत मुलगी 
ह उंद र मार याचे औषध ाशन के याने ितस उपचार कामी द. 

18.01.2023 रोजी वेळ 20.27 वाजता पंदन हॉ पट भोकर येथे आडिमट 

केल े असता ित यावर उपचार चालु असतांना ित द.19.01.2023 रोजी 
17.00 वाजता उपचारा दर यान मरण पावली आहे. 

 

तर  वर माणे एम.एल.सी. व न आ  दाखल क न पुढ ल चौकशी कामी 

बट पोहेका 2401 जाधव यांचेकडे मा.पो.िन. साहेब यां या आदेशाने दे यात 

आला आहे 

 

:दाखल करणार- पोहेका / 69 एम.ड . जाधव, पो. टे. भोकर मो. 
9373304540 
 
  तपासीक अंमलदार :. पोहेका 2401 एन के जाधव पो टे भोकर 985049311 
 
पो. टे. भार  अिधकार .मा.पोनी ी. पाट ल साहेब पो. टे.भोकर  
 

 

 



पो. े िबलोली   गुरनः -11/2023 कलम 457, 380 भादिव    िद. 19/01/2023 
 

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   
गुरनः -11/2023 
कलम 457, 380 
भादिव     

गु.घ.ता.वेळव िठकाणः  
िद.18/01/2023 चे 
19.00 ते 
िद.19/01/2023 चे 
11.00 वा.चे दर ान 
िफयादीचे आरा  
दुकान िबलोली 
 
                                     
गु ा दाखल 
िद.19/01/2023चे 
21.25 वा नोदं नं 19 
वर 
 
 
 
उशीराचे कारण- आज 
रोजी हजर येवून 
त ारी जबाब िद ाने 

िफयादीचेनाव-िवनोद राज राव जाशी वय 

30 वष वसाय भांडी दुकान रा गांधी चौक 

िबलोली   

आरोपीचे नाव- 
अ ात 
आरोपी अटक – नाही 

गेला माल - 
1) िपतळी पराती वजन अंदाजे 15 िकलो 
िकं.अं.12000/- . 2) िपतळी समई 10 नग 
िकं.अं.8000/- . 3) तां ा ा कळशा 5 नग 
िकंअं 3000/- . 4) िपतळी बकेट 2 नग 
िकंअं.3000/- . 5) जुने मोडीतील साही  
िपतळी व तांबे िकं.अं. 24500/- . असा एकुण 
50500/-  चा माल  
िमळाला माल- िनरंक 

सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफयादी याने 
ांचा वसाय क न दुकान बंद क न घरी गेला असता कोणीतरी 

अ ात चोर ाने ाचे आरा  दुकानात वेश क न िपतळी भांडी, 
मोडतोड व तां ाचे मोड असा एकुण 50500/- पयाचा माल चो न 
नेला वगैरे त ारी जबाब व न मा पो िन साहेब यांचे आदेशाने वर नमुद 

माणे गु ा दाखल क न पुढील तपास पोना/2351 मुदेमवार यांचेकडे 
िदले आहे.  
 

तपािसकअंमलदार-  एम. एस. मु ेमवार पोना/2351 पो. े .िबलोली. 
मो.नं. 9049778709 

 दाखलकरणारः  बी. एम. कौठकर पोहेकाँ/208   
पोलीस. ेशन,िबलोली.मो.नं 9923799208 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन कनवट ो गुरन व कलम---13/2023 कलम 65 (ई) म दा का दनांक.19/01/2023 

पो टे 

कनवट  

ो गरुन व कलम फयाद   आरोपी  खुलासा  

कनवट 
 
 

ो गरुन व कलम---

13/2023 कलम 65 (ई) 

म दा का 

वशाल पांडुरंग वाठोरे वय 35 वष 

यवसाय नोकर  स.पो.िन. नेमणूक 

पो. टे. कनवट मो. न. 99 23 28 
28 54. 
 
गघु ता वेळ व ठकाण :-  द 

19/1/2023 च े 19:45 वाजताच े

समुारास मोजे मांडवा गावात 

बालाजी कराणा दकुानच े मागे 

पानप ट  म ये ता. कनवट 

 
ग ुदा ता व वेळ :-  

द 19/1/2023  रोजी 21:55 वा 
टेडा 32.  

 

भाकर नारायण रनजलवार वय 45 वष रा. 
मांडवा यवसाय पानप ट  चालक ता. 
कनवट ज. नांदेड. 

 
 
िमळाला माल:-  

एका पांढ या रंगाचे पशवीम ये देशी दा  

बॉबी सं ा अस ेलेबल असले या 180 एम. 

एल. या 14 सीलबदं काचे या बॉटल 

येक  बॉटलची कंमत 70 . छापील 

माणे 980 . ो.गु ाचा माल. 

सादर वनतंी क  वर नमदु ता वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीने  वनापरवाना बेकायदेिशर र या वतः या 
फाय ासाठ  देशी दा  बॉबी सं ाची चोरट  व  

कर या या उ ेशान े ो.गु याचा माल ता यात 

बाळगलेला िमळून आला.वगैरे मजकुरा या 
फयाद व न मा.पो. िन.साहेब यां या आदेशाने गु हा 
दाखल. 
 
दाखल करणार :- pso npc 2355 मारलेवाड 

मो.न.7768853060. 
 
 

 

 

 



िदनांक19.01.2023

 

 

 



िदनांक 19.01.2023

 

 

 



पोलीस टेशन रामतीथ  अ.  01/2023 कलम 174 CRPC दनांक. 19.01.2023 

  पोलीस 

टेचे नाव 

 

 आ. .र ज टर नंबर व 

कलम 

 आ. . घडला ता .  वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

खबर देणार नाव व प ा मोबाईल 

व प ा आरोपी अटक होयळ 

/नाह  

हक कत 

 रामतीथ आ. ं 01/2022 

कलम 174 CRPC 

 
 

आ. म ृ च े कारण . 

न क   मा हत नाह . 
 
 
 
गेला माल:- 
 
 
िमळाला माल -  

 आ.   घडला दनांक वेळ 

19.01.2023 च े17.30   वाज याच े

पूव  वेळ न क  मा हत नाह . 
 
ठकाण :-  मौजे टाकळ  बु कु 

तालुका नायगाव ज हा नांदेड 
 
दशा =  प मेस 5 कमी  

 

 आ. .दाखल :- द-19.01.2023 

रोजी 21.19 वा. टे.डा.नोद नं. 30 
 
 
 
चके िल टची पुतता केली अगर कस े 

:-होय 
 

 खबर देणार नाव :-

जयिसंगराव बसवंतराव 

पाट ल वय  60 वष यवसाय 

शेती राहणार धू पा तालुका 
नायगाव मोबाईल नंबर 
940577139 
 
 
एफआर आय त 

 दली का :-होय  
 
 
 

मयताचे  नाव व प ा:  -

मा ती गो वंदराव पाट ल वय 

47 रा. टाकळ  बु कु तालुका 
नायगाव 
 
 
 

खुलासा :- वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील खबर देणार यांनी पो टला येऊन 

खबर दली दनांक एकोणीस एक 2023 रोजी सायंकाळ  साडेपाच वाजताची 
सुमारास मी माझ ेघर  दपुार  तालुका नायगाव येथे असताना मला टाकळ  येथनू 

फोन ारे समजल ेक  माझ ेजावई नामे मा ती गो वंदराव पाट ल वय ४७ वष 

यवसाय शेती राहणार टाकळ  बु कु तालुका नायगाव येथे याच े राहते घर  

मरण पावला आहेत अस ेसमजल ेआ ण मी व मा यासोबत आमचे नाते वकाशी 
टाकळ  येथे जावयाचे घर  जाऊन पा हलो असता जावई मा ती पाट ल हे याच े

घरातील पलंगावर मु  अव थेत पडलेली दसून आले ते कशाने मरण पावल े

आहेत हे मला माह त नाह  याचे मरणाबाबत माझी गुणायु  काह  त ार अथवा 
संशय नाह  वगैरे दलेली खबरे व न माननीय सपोनी साहेब यां या आदेशाने 

आ  दाखल क न पुढ ल तपास बीट पो.ना.1371 िशवशंकर िशंदे यां याकडे 

दला वगैरे त ार  व न  माननीय सपोिन साहेब यां या आदेशानेगु हा दाखल  

दाखल करणार - पो हे का 620 कुलकण  पो टे रामतीथ 

 तपासी अमंलदार :-  पोहेका 1181 कुमरे पो टे कंुटुर मो नं 8208788324 

 
 

 

 



पो टे मरखेल गुरन ं17/2023 कलम भा.द. व कलम 302 ,309 भा. द. व.अ वये द 19.01.2023 

पो. टे. 

चनेाव 

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 

िमिसंगघडलावकलम 

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 

िमिसंगघडलावदाखल 

फयाद चनेाववप ावमो. नं. 

आरोपीचेनाववप ा, आरोपी 
ह ककत 

मरखेल गुरनं 17/2023कलम 
302,309 भाद व अ वये 

 

 

िमळालामाल - िनंरक 

 

गु हाघडलाता., वेळव ठकाण- द 
19/01/202रोजी  12.00 ते 

13.00वाजता 
चेदर यानतालकुादेगलूर 

गु हा दाखल ता. व वेळ :-  

द. 19/01/2023 चे 20.28वा. 
न द नंबर :- 20वर 

 

आरोपीअटक - िनरंक 

 

 

 

फयाद चे नाव :- संतोष 

प.पांडू आडे वय28 वष 
यवसाय- गु ीतांडा 
मानूर,ता.देगलूर 

आरोपीचेनाव – 

FIR दलेकाहोय/नाह  :- होय. 

 

चेकिल टचीपूतताकेलीआहे :-

होय 

सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीबाई नामेसौ.पूजा . सतंोष आडे 
हने ितचा नवरा हा सोबत हैदराबाद येथे सोबत घेऊन जातन स याचे कारना व न ितचा मुलगा 
िस ाथ वय अड च वष व तीन म ह या ची लहान मुलगी यांना नारायण सखाराम राठोड यां या 
शेतातील व हर तील पा यात वतःमर याची उ ेशाने व मुलास व मुलीस जवंत मार या या 
उ ेशाने पांढ यारं गा याशालीने वतःव मुलगा िस ाथ वय अड च वष व तीन म ह याची लहान 
मुलगी यांना कमरे ला बांधून घेवुन व हर त उड  मा न मुलगा िस ाथ वय अड  च वष व एकती न 
म ह याची लहान मुलगी यांना जीवे ठार मारले व वतःआ मह या कर याचा य  केला आहे. 
वगैरे जबाब व न मा.पो.िन.साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी 
मा.पो.िन.साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी मा.पो.िन.साहेब यां या 
कडे दला. 

तपास करणार - पो.िन. व णुकांततकुारामगु टे,पो. टे. मरखेल मो.न.8830564618 

दाखलकरणार:-    एन.एस.म े,पो. टे. मरखेल मो.न.9049758000 

पो. टे. भार अिधकार  नाव व मोबाईल नंबर :-  पो िन गु टे सा पो. टे. मरखेलमो. नं. 
8830564618 

 



पो टे मरखेल ग ुर न ं16/2023 कलम भा.द. व कलम 324,323,504भा. द. व.अ वये द 19.01.2023 

पो. टे. चे 
नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 

िमिसंग घडला 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  

मरखेल गु र नं 16/2023कलम 
324,323,504,भाद व 

अ वये 

 

 

 

 

 

िमळाला माल - िनंरक 

 

गु हा घडला ता., वेळ व ठकाण 
- द 18/01/202रोजी  20.00 
वाजताचेदर यानमौजेगु ीतांडाये
थीलसेवालालमहाराजमं दरासमो
रमौजे. गु ीतांडातालुका देगलूर 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 19/01/2023चे 17.14वा. 
न द नंबर :- 17 वर 

➡  ➡   आरोपी अटक - 

िनरंक 

 

फयाद  चे नाव :- पांडु प. दामलाआडे 

वय 67 वष राहणार िशळवणी तालुका 
देगलूर मोबाईल नं.8310990372 

 

आरोपी चे नाव – 

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 

चेकिल ट ची पूतता केली आहे :- 

सादर वनतंी क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  हा मौज ेगु ी तांडा तील सेवालाल महाराज मं दरा समोर 

रोड वर थांबला असता यातील आरोपी हा तेथ ेयेवनू फया दस िशवी गाळक न हणाला क ,तूमाझी मुलगी हस माझा जावई 

सोबत हैदराबाद येथ ेघेवनू जाऊ देत नाह स असे हणूला ग याने यातील फयाद ने याने यातील आरोपीस क  माझा मुलगा 
हाहैदराबाद येथ ेगे या तीन म ह यापवू  गेला आहे. याचा तेथ ेआणखी नठा व ठकाणा लागला नाह . आ ण याची छोट  

मुलगी द ड म ह याची आहे. थोडे दवस थांब मगमी वतःपजूाबाई व लेकरांना संतोष याचे सोबत हैदराबाद येथ ेपाठवनू देतो. 
असे हणाला असता यातील आरोपीयाने फया दस हणाला क  तू खोटे बोलतो समला तझेु खरे वाटत नाह  असे हणून 

यातील आरोपी ने खाली पडलेला दगड हातात घेवनू फयाद या डो यात मा न डोके फोडून र  काढून दखुापत केली. 
व फयाद यादो ह हाताचखेां ावरथ पडबु यानेमु कामारमारला.वगैरे त ार  व न गु हा दाखल क न माननीय 

पो.िन.साहेब यां या आदेशाने पढु ल तपास कामी बीट पोहे का 94 शेख यां याकडे दला. 

पो. टे. भार  अिधकार  नाव व मोबाईल नबंर :-  पोिन गु टे सा पो. टे. मरखेल मो. न.ं 8830564618 

तपास करणार - HC 94 शेख मो 7776067774 

दाखल करणार:- PSO- NLPC 1638 डोईजड पोिलस टेशन मरखेल मोबाईल नबंर 9767530437 

 

 

 



पो. टे. चे 
नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग 

घडला 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  

     

 

 

 

  o

 



पो. टे. चे 
नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 

िमिसंग घडला 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  

 



पो. टे. लोहा ग.ुर.न 10/2023 व कलम 12 अ म.ुज.ुका. द.19/01/2023 

पो. टे. च े

नाव 

ग.ुर.न व कलम व 

अिधिनयम 

   गु हा घडला दाखल  फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह         हक कत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न 10/2023 व 

कलम 12 अ म.ुज.ुका 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

द 19/01/2023च े 17.20 वा  
वाजता च े सुमारास हळदव 

िशवारात राम सूयवशंी याचंे 
शेतात िलंबा या झाडाखाली 
लोहा तालुका लोहा ज. नादेंड 

पो ट या प मेस 02 

कलोमीटर. 
 
 

 गु हा दाखल:- 

द.19/01/2023 वेळ  22.42 

टेशन डायर  न द 13 वर. 
 
 
आरोपी अटक:-  

 िमळाला माल:- 

फयाद चे नाव  : शेख गफार  शेख खलील वय 45 वष यवसाय नौकर  (सहा यक पोलीस िनर क ) नेमणूक पोलीस 

टेशन लोहा मो.न.8888822811 

FIR त दली का:- होय 

 
आरोपी नाव व प ा :-  
 
िमळला माल-1) 9000/- पये आरोपी मांक 1 यां या ता यात 100 पये दरा या 18  नोटा असे एकूण 9000/-व 

तीन बदक छाप प े  2) 1200/-   आरोपी मांक 2 यां या ता यात 100 पये दरा या 12 नोटा असे एकूण 1200/- 

पये व तीन बदक छाप प े  3)700/-  आरोपी मांक 3 यां या ता यात 100 पये दरा या 07 नोटा असे एकूण 

700/- पये व तीन बदक छाप प े  4)4500/-  आरोपी मांक 4यां या ता यात 500 पये दरा या 09 नोटा असे 

एकूण 4500/- पये व तीन बदक छाप प े  5)770/-आरोपी मांक 5यां या ता यात 100 पये दरा या 07नोटा,50 

पये दराची 01नोट ,10 पये दरा या 02 नोटा असे एकूण 770/- पये व तीन बदक छाप प े  
6)00/-43 नग बदक छाप प े हे पाच इसमाम ये गोलाकार बसले या ठकाणी घटना थळ  िमळून आले 

7)80,000/-  एक का या रंगाची हरवा प टा असलेली हरो कंपनीची लडर लस मोटर सायकल मांक MH -

26-BS-6155 जु या क.अदंाजे 80,000/- 

8)70,000/  एक का या रंगाची ह डा शाईन मोटर सायकल नबंर लेट नसलेली व जचा चेिसस नबंर 

ME4JC056CMG107812 जनुी वापरती कमती अदंाजे 70,000/- पये असा एकूण 166170  मुदेमाल िमळुन 

आला आहे. 
 
  

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपीतांनी मौ.हळदव 

िशवारात राम सूयवशंी याचंे शेतात िलंबा या 
झाडाखाली ितरट नावाचा बदक छाप पते घेऊन 

जगुार बेकायदेशीरपणे खेळत व खेळवीत 

असताना जगुाराचे सा ह य ,नगद  र कम व 

जनेु वापरते दोन मोटर सायकल असे एकूण 

166170 /- पयांसह िमळून आले वगैरे 

मजकुराचे फयाद व न मा.पो.िन.साहेब याचं े

आदेशाने गु हा दाखल 
 
तपासी अमंलदार :- ASI ड .ड .बगाडे पो. टे. लोहा 
मो. .7775901279 

 
पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व .  मा. पो.नी 
तांब ेसाहेब. मो.न 9850188100 

 

दाखल करणार:-   HC 2238 एम.ड .कदम पो. टे. 

लोहा मो. न.ं9421849016 

 
 
 
 

 


