
 

पो. टे.मा र आ  नंबर-30/2022 कलम  174  माण े द 09/12/2022 

 

 पो. टे.नाव 

गुरन/अ ..,पनाका,िमस ग/कलम 

गु हयाच ेकारण 

गुरन/आ ,पनाका घडला व 

दाखल 

फयादीच ेनाव प ा मो.नं.प ा 

आरोपी अटक होय/नाही 
 

पो. टे.मा र पो.. टे.मा र      

आ  नंबर- 

30/2022 

कलम  

174  CRPC  

* .आ  .घ.ता.वळे व ठकाण 

:- द:-09/12/2022रोजी 

वेळ:-09:00वाजता या 

सुमारास जोशी यां या 

घरीमा र 
 

*आ ..दा.ता.वेळ :- 

द. 09-12-2022रोजी च े

वा:-13:41 

टे.डा.नोद:-14 वर 

 

*मरणाचे कारण:- 

कोणतेतरी िवषारी औषध 

िपऊन मृ यू 

*खबर दणेार :- 

 संजय उकडराव नरवाड ेवय 

45वष वसाय -शेती  

राहणार आनमाल -तालुका-   

मा र                

मो.न.9579219028 

 

*मयताच ेनाव:-  

िवशाल संजय नरवाडे वय 

24 वष  राहणार - आनमाल 

मा र िज हा-नांदडे 

*खलुासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी ठकाणी  यातील 

मयत हा दनांक 08/12/2022रोजी घरातून या या राह या 

सानवी होकेशन लब येथे काम कर यासाठी गेल े असता घरी 

आलेला नाही यामळेु दनांक09/12/2022 रोजी याला या या 

राह या ठकाणी बघ यास गेले असता कोणती तरी िवषारी औषध 

िपऊन आ मह या केली आह ेवगैरे अजाव न माननीय पो.िन. रट े

साहेब यां या आदशेाने आं  दाखल क न पुढील तपास कामी बीट 

अंमलदार NPC777आडे यां याकडे दला 

 

दाखल करणार:-  

NPC 294 खंदारे साहबे   पो. टे मा र मोनं7218795494 

 

*तपास करणार: 

NPC777आडे  मो. न .7020105812    

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



 

iksLVs gnxko nSfud xqUgs vgoky fn 09@12@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks  

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko %& 
gnxko 
 
 
 
 

 
xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-&  
fn -08@12@2022 
jksth ps 14%30 
oktrk nRrcMhZ 
gnxko o fn-
08@13@2022 os 
15%30 oktrk ekjksrh 
eafnjktoG vkBoMh 
cktkj gnxko rk- 
gnxko 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-
%   
fn 09@12@2022   
ps 01%08 ok-    
LVs'ku Mk;jh uksan      
07 oj  
 

 
xq-j-ua- 
346@2022  
dye 324] 323] 
504] 506] 34 
Hkk-na-fo- lg 
dye 3 
¼1½¼vkj½¼,l½ 
 v-tk-v-t- 
vR;kpkj izfrca/kd 
vf/kfu;e   
 
 
  
 
 

 
fQ;kZnhps uko %&   
fo’kky dSykl fgaxMs o; 
20 o”ksZ O;olk; etqjh ]  
jk-vk>kn pkSd gnxko  
tkr & ekax 
eks-ua- 9699956284 
 
vkjksihps uko %&   
 
vkjksih vVd & ukgh  
  

[kqyklk %& lknj fouarh dh  oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy vkjksihrkauh lax.ker d:u tqU;k HkkaM.kkP;k dkj.kko:u 
fQ;kZnhl tkfrokpd f’kohxkG d:u d:u Mksds QksMys rlsp 
lk{khnkjkauk  f’kohxkG d:u ekjgk.k dsyh o thos ekj.;kph 
/kedh fnyh oXkSjs fQ;kZn o:u xqUgk nk[ky – 
nk[ky dj.kkj %&   

liksfu ika<js iks-LVs- gnxko eks-ua-8180011000 

rikfld vaeynkj %&  ek- ‘kQdr vkeuk eWMe lgk- iksyhl 

vf/k{kd mifoHkkx Hkksdj eks-ua- 7840048038 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &  

iks-fu-txu iokj iks-LVs- gnxko eks-ua- 8806994154 
 ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  

1½ ek- ‘kQdr vkeuk eWMe lgk- iksyhl vf/k{kd mifoHkkx Hkksdj 

eks-ua- 7840048038 

2½ iks-fu-txu iokj iks-LVs- gnxko eks-ua- 8806994154 
gs fn  09@12@2022 ps 01%15 oktrk LVs'ku Mk;jh uksan  uacj 07 

oj jokuk >kys  

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



 
 

पोलीस ेशन मरखेल     िमसीगं ं . 09/2022 िद 09/12/2021 
पोलीस 

ेशन चे 
नाव 

िमसीगं.व 
कलम  

 िमसीगं घ. ता. वेळ व िठकाण त ारदाराचे नाव व प ा व मो नं खुलासा:--- 

पोलीस 
ेशन 

मरखेल 

िमसीगं ं . 
09/2022  
 
 
 
 
 
 

िमसीगं घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
06.12.2022 रोजी 
सकाळी 10.00 वा.  
सुमारास  लोणी ता. 
देगलूर   
  
 
िमसीगं दा. ता. वेळ व 
नोदं नं 
िद 09.12.2022 रोजी  
वेळ 12,56 वा नोदं नं 14 
 
 
 

त ारदाराचे नाव व प ा व 
  िकशन हनुमंत भा रे वय 62 वष 

वसाय शेती रा. लोणी तालुका देगलूर 
िज ा नांदेड 
 
बेप ा ीचे नाव  — 
 भीमराव िकशन भा रे वय 32 वष 

वसाय मजुरी रा.लोणी तालुका देगलूर 
 
उशीराचे कारण :-- 
नातेवाईक व ईतर  शोध घेतला  
 
वणन –  
1) रंग- सावळा 2) िन ा रंगाचा पॅ  व 
का ा रंगाचा शट 3)पायात च ल 
4)ग ात रंगाचा दोरा , भाषा – मराठी 
,िहंदी, तेलगू  बोलते  

 खुलासा:--- 
              सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण  यातील खबर 
देणार यांनी पो  ला हजर येऊन अज िदला की माझा मुलगा नामे 
भीमराव िकशन भा रे वय 32 वष वसाय शेती राहणार लोणी 
तालुका देगलूर ही िदनांक 6/12/2022 रोजी चे सकाळी 10.00 
वाजता चे सुमारास आमचे राहते घर लोणी येथून तो कोणालाही काही 
न सांगता घरातून िनघून गेला आहे आिण तो परत आला नाही ाचा 
आज रोजी पयत ाचे िम  व गावात , नातेवाईकाकडे शोध घेतला 
असता तो िमळून आला नाही ाचा शोध होऊन िमळावा वगैरे अज 
िद ाने मा.PI साहेब यांचे आदेशाने पो  िमिसंग नं.9/ 2022 माणे 
संबंिधत रिज र ला नोदं घेऊन पुढील शोध घेणे कमी बीट NPC 338 
वाघमारे यां ाकडे िदला 
दाखल करणार:- 
म.पो ना 1206  आर.एम.शेख पोिलस ेशन मरखेल 
तपािसक अंमलदार – 
पो ना 338वाघमारे  सर ने .पो. े. मरखेल9552514590 
पो े  भारी अिधकारी नाव व मो नं:-- 
पोिन ी गु े  पोिलस ेशन मरखेल  8830564618 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
  



 

पो. टे.   लोहा .गु.र.न 237/2022 कलम  4/25 श  1959 द. 09/12 /2022 

पो. टे. 

च ेनाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

   

लोहा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..गु.र.न 

237/2022  

कलम  

 4/25 श  

अिधिनयम 

1959  

 

 

 आरोपीचा पूव 

इितहास = 

िनरंक आह.े 

गु हा घडला  

द.09/12 /2022 च े13.40  

वाजता च ेसुमारास घरी 

इं दरानगर,लोहा तालुका लोहा 

िज हा नांदडे 

 

पि मेस 01 कलोमीटर 

अतंरावर 

 

 

गु हा दाखल:- 

द.09/12/2022 

 वेळ  16.15  वाजता टेशन 

डायरी न द  23 वर.  

 

FIR त दली का:- होय 

 

फयादीच ेनाव :  

शेख गफार शेख खलील वय 42 वष 

वसाय नोकरी सहा यक पोलीस 

िनरी क पो टे लोहा,िज हा नांदेड 

 मोबाईल नंबर    8888822811 
 

आरोपी नाव व प ा-  
 

आरोपी अटक:- आहे. 
 

िमळाला माल:-   

लाल रंगाची मखमली यान असलेली 

लोखंडी धातूची तलवार िजची लांबी मुठ 

व यान सह 37.5 इंच व टोकदार 

िनमूळती जुनी वापरती कमत अंदाज े

1,000/- पयाची 

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने 

याचे ता यातील लोखंडी धातूची तलवार हातात घेऊन फोटो काढून या  

फोटो हा सअप या टेटसला ठेवला याव न याची घराची घरझडती 

घेतली असता याच ेघरात सदर तलवार िवनापरवाना बेकायदशेीर र या 

बाळगून िमळून आला हणून गु हा दाखल. 

           

 

दाखल कारणर- 

HC 2238 कदम  पो. टे. लोहा मो. नं.9421849016 

 

तपासी अंमलदार-   

HC 1754 सूयवंशी  पो. टे. लोहा मो. नं. 7057524134 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .- 

  मा.पो.िन-  एस.बी.तांबे साहबे  पो. टे. लोहा  

मो. नं. 9850188100 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

  



 

 पो. टे िवमानतळ गुरन ं416 /2022 कलम 12 (अ) मु.ज.ुका. द.09/12/2022  
अ. 

. 

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

 िज हा नांदडे, 
पो. टे. िवमानतळ 

 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण –   

दनाकं 09/12/2022 रोजी 
15.15 वा. ममता क  े

अ यु ेशन समोर 

बालाजीनगर नांदडे येथ े

रोडवर पवुश 03 क.मी.  

 

 

गु हा दाखल ता. वेळ -

द.09/12/2022  

वेऴ 17.27 वा.   

SD  37 

  

 

पो. टे 

िवमानतळ 

गुरन ं
 416 /2022 

कलम 

 12 (अ) 

म.ुजु.का.  

 

फयादी-   

बाबा िपता नागोराव गजभारे, वय 51 

वष, ASI, नेमणुक पो. टे. िवमानतळ 

नांदडे मो.नं. 9923481674. 

 

 

 आरोपी-   
 

िमळाला माल-  

मटका जुगाराच े साही य व नगदी 
2370/- . 

 

खलुासा – सादर िवनंती क,नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील  आरोपी ह ेसावजिनक ठकाणी 
वतः च े फायदयासाठी टाईम बाजार मटका 

नावाचा जुगार खेळत व खळेिवत असतांना 
मटका जुगाराच े साही य व नगदी 2370/- . च े

ऐवजसह िमळुन आला आह.े  वगैरे मजकुराच े

जबाबा व न मा.पो.िन.काकड ेसा.याचं ेआदशेाने 

वर माण े गु हा दाखल क न तपासकामी ASI 

पाचंाळ याचंकेड े दला. 
 

दाखल करणार-  

HC 748 कनाके  मो नं 9923888322 

 

 

तपास – 

 ASI पाचंाळ  मो नं  9423437844 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

  



 

पो. टे िवमानतळ गरुनं 417/2022 कलम 279, 337, 338 भादवी सह कलम 134/177 मो.वा. का.  द.09/12/2022 

अ. 

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

` िज हा नांदडे, 

पो. टे. 

िवमानतळ 

 
गु.घ.ता.वेळ व 

ठकाण – 

द.9/12/2022रोजी 

वेळ अंदाज े सकाळी 

11.50 वा. च े

सुमारास फरोज 

लाला पे ोल पंपा च े

अलीकड े नांदेड 

उ रेस 05 क.मी.  

 

गु हा दाखल ता. 

वेळ -

द.09/12/2022  

वेऴ  18.25 वा.   

SD  39  

 

पो. टे 

िवमानतळ 

गरुनं 

417/2022 

कलम 

 279, 337, 

338 भादवी 

सह कलम 

134/177 

मो.वा. का.  

फयादी-   

नमोद िप.रामचं  

गायकवाड वय 27वष 

. खाजगी नौकरी 

रा. गोलचाळ िमल 

ए रया नांदडे  

मो.नं. 9763034147 

 

 

आरोपी- 

  

खलुासा – सादर िवनंती क,नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील  

आरोपी चालकाने याच े ता यातील टाटा हायवा ही हयगयी व 

िन काळजीपण े भरधाव वेगात चालवुन फयादीच े  मो. सा. ला 

पाठीमागनु जोराची धडक दवुेन उजव ेपायाच ेमांडीस व गुड यास गभंीर 

दखुापतक न व धडक दवुेन घटना थळाव न िनघुन गेला. वगैरे मजकुराच े

MLCजबाबा व न मा.पो.िन.काकड े सा.याचं े आदशेाने वर माण े गु हा 

दाखल क न तपासकामी ASI पाचंाळ याचंकेड े दला. 

 

दाखल करणार- 

 HC 748 कनाके  मो न ं9923888322 

 

 

तपास  

– ASI पाचंाळ  मो नं  9423437844 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



 

        पोलीस ठाण ेमुखेड    गुरं नं 372/2022  कलम 324.323.504.506.34 भादवी     दनांक 09/12/2022 

पो टेच े

नाव  

ग ुर न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  

ठकाण  व दाखल ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो नं, 

आरोपी नाव  व प ा  

 हक कत 

पो टे मखुेड   गुरं नं 372/2022 

 कलम 

324.323.504.506.34 

भादवी  माण.े 

 

गु हा  घडला ता वेळ:- दनांक 

दपुा री 01.45 वाजताच े

सुमारास शाहीर कॉलेजच े

समोर मुखडे तालुका मुखेड 

िज हा नांदडे. 

 

 दाखल ता वेळ:- द  

09/12/22 रोजी 16.51 वा 

 टे. डा . न द 16 वर  

--------------------- गु हा 

दाखल  करणार–  Asi कदम 

पो टे मखुेड  . 

फयाद दणेारे नाव व प ा -कैलास 

काळपराव गोपनर 25 वष 

वसाय िश ण राहणार 

पपळकंुठा तालुका मुखेड िज हा 

नांदडे मोबाईल नंबर 91 72 36 

77 16. 

 

आरोपीचे नाव:-  

 

तपासीकअंमलदार–Hc1793 

राठोड 

पोलीस टेशन मुखेड. 

 

खुलासा:- सादर िवनंती क ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीतानी संगणमत क न यातील फयादी हा वामी समथ टडी 

म म ये अ यास करीत असताना दपुारी 01.45 वाजताच े सुमारास 

यातील आरोपी मांक 01 यांने फोन क न फयादीस आपल े जुने 

भांडण आपण िमटून घेऊया तू शाहीर कॉलेज या समोर ये असे हणनू 

फयादीस बोलावून  घेऊन फयादी  हा या याजवळ गेला असता 

अचानक माधव मि लकाजनु गोपनर यांने फयादीच ेकानाखाली चापट 

मारली सेच दवेानंद कराळे यांनी या या हातातील लोखंडी कडयाने 

डो यात मा न डोके फोडल े तसेच फयादीचा चुलत भाऊ बालाजी 

गोपनर याला पण हातातील कडयाने डो यात मा न याच ेपण डोके 

फोडले तसेच फयादी व याचे भावास िशवीगाळ क न खाली पाडून 

जीवे मार याची धमक  दली वगैरे फयादीव न 

 मा. पोलीस िनरी क साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल. 

तपािसक  अिधकारी  :-Hc 1793 राठोड पो ट मखुेड . 

 मो नं. .9850072078. 

पो. टे . भारी. अिधकारी.  

पो.िन गोबाड े, साहेब मो.न. 9850072078 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



         

  पोलीस ठाण ेमुखेड गुरं नं 373/2022  कलम 224.भादवी   दनाकं 09/112/22 

पो टेच ेनाव  गु र न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  

व दाखल ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो नं, 

आरोपी नाव  व प ा  

 हक कत 

पो टे मखुेड   गुरं नं 373/2022 

 कलम 224.भादवी  

माण.े 

 

गु हा  घडला ता वेळ:- दनांक 

25/06/21 ते 07/05/22 

कालावधीत म यवत  कारागृह 

औरंगाबाद. 

 

 दाखल ता वेळ:- द  09/12/22 

रोजी 19.10 वा 

 टे. डा . न द 20 वर  

--------------------- गु हा दाखल  

करणार–  Asi कदम पो टे 

मुखेड  .9823305996. 

फयाद दणेारे नाव व प ा -गोवधन 

ीधर पोतदार वय 35 वष वसाय 

पोलीस कॉ टेबल म यवत  कारागृह 

औरंगाबाद मोबाईल मांक 72 49 

67 45 14. 

 

--------------------+ आरोपीचे नाव:- 

पोलीस टेशन मुखेड. 

. 

 

खुलासा:- सादर िवनंती क ,वर नमदू तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी यास अित स  यायालय कंधार यांनी गुरं न नंबर 05/2016 

कलम 302 भादिव म ये ज मठेप िश ा सुनाव याने यातील आरोपी हा 

म यवत  कारागृह औरंगाबाद येथे िश ा भोगत असताना दनांक 25/० 

6/21 रोजी अिभवचन रजेवर बाहरे येऊन दनांक07/05/22 रोजी 

नंतर कारागृहात दाखल होण े गरजेच े अस याने यातील आरोपी हा 

कारागृहात दाखल झाला नाही वगैरे फयादीव न गु हा दाखल क न 

पुढील तपास कामी मा य पोिन हो यांच े आदशेानेAsi वाघमारे 

यां याकडे दला. 

तपािसक  अिधकारी  :-Asi वाघमारे   पो ट मखुेड . मोबाईल मांक 

9923481762 

 मो नं. . 

पो. टे . भारी. अिधकारी.  

पो.िन गोबाडे , साहेब मो.न. 9850072078 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 



 

पो टे तामसा 112/2022 कलम 279,304(अ)भादवी  दनाकं - 09/12/2022 . 

पो. टे 

च ेनाव  

गुरन  व कलम  ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण फयादी च ेनाव ह ककत 

तामसा गुरन व कलम :-- 

112/2022 कलम:-- 

279,304(अ) भादवी 

माण े 

 

 

   

दनांक:-- 

द.16.11.2022 रोजी दपुारी 

12.30 वा. च ेसुमारास आ ी 

जवळील मा ती मं दराजवळ 

हादगाव ते िहमायतनगर जाणारे 

रोडवर ता.हदगाव िज हा नांदेड 

पुवस  07 क .मी. 

 

 

गु.दा.ता.वेळ द :-- 09. 12.2022  

रोजी  18.10 वा.न द नं 17 वर . 

उिशराच ेकारण - 

फयादी हा िवलाज क न  आज 

रोजी  पो टला येऊन जबाब दला 

आहे. 

 फयादी च ेनाव :- 

राजर  तुकाराम हळद ेवय 

30 वष वसाय मजरुी रा. 

आंबेडकर नगर िहमायतनगर 

ता.िहमायतनगर िज हा 

नांदडे मो.न.7558337882 

 

आरोपी च ेनाव व प ा:--  

 

आरोपी अटक नाही 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील मयत 

आरोपी याने या या ता यातील मोटार सायकल ही मोटार सायकल 

भरधाव वेगात िन काळजीपण ेचालवून मोटार सायकलच े अचानक ेक 

दाबून मोटार सायकल व न पडून मयताच े डो यास गंभीर दखुापत 

होऊन याच े मरणास वतः व यातील फयादी मु ामारा कारणीभूत 

झाला वगैरे जबाव न मा.सपोनी  साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल. 

  

दाखल करनार /.pso ASI डूडूळे     पो टे तामसा मो.न.9022037761 

 

तपासीक अिधकारी यांच ेनाव :--    मा.सपोनी ी दळव ेसा.   

पो. टे.तामसा  नंबर:--  7744827771 

पो. टे भारी अिधकारी यांच ेनाव व मोबाईल नंबर:-- मा.api दळवे सा. 

 पो. टे.मो.न.-7744827771 

केलेला तपास:-- 

मा.पोिलस अधी क यां या सुचना:-- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 

         पोलीस ठाण ेमखुेड  गुरं नं 374/2022 कलम 224.भादवी   दनांक 09/12/2022 

पो टेच ेनाव  ग ुर न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  

ठकाण  व दाखल ता . 

वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो नं, आरोपी 

नाव  व प ा  

 हक कत 

पो टे मखुेड   गरंु नं 374/2022 

 कलम 224.भादवी  

माणे. 

 

गु हा  घडला ता वेळ:- 

दनांक 01/03/21 ते 

11/05/22 कालावधीत 

म यवत  कारागृह 

औरंगाबाद. 

 

 दाखल ता वेळ:- द  

09/12/22 रोजी 19.19 

वा 

 टे. डा . न द 21वर  

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

गु हा दाखल  करणार–  

Asi कदम पो टे मुखेड  

.9823305996. 

फयाद दणेारे नाव व प ा -गोवधन ीधर 

पोतदार वय 35 वष वसाय पोलीस 

कॉ टेबल म यवत  कारागृह औरंगाबाद 

मोबाईल मांक 72 49 67 45 14. 

 

--------------------+ आरोपीचे नाव:-  

तपासीकअंमलदार– Asi वाघमारे 

पोलीस टेशन मुखेड. 

. 

 

 

 

खुलासा:- सादर िवनंती क ,वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपी यास अित स  यायालय कंधार यांनी गुरं न 

नंबर 233/2016 कलम 302.498 अ भादिव म ये ज मठेप 

िश ा सुनाव याने यातील आरोपी ही म यवत  कारागृह 

औरंगाबाद येथे िश ा भोगत असताना दनांक 01/० 3/21 रोजी 

अिभवचन रजेवर बाहेर येऊन दनांक 011/05/22 रोजी नंतर 

कारागृहात दाखल होण े गरजेच े अस याने यातील आरोपी ही 

कारागृहात दाखल झाली नाही वगैरे फयादीव न गु हा दाखल 

क न पुढील तपास कामी मा . पोिन सो यांचे आदशेाने Asi 

वाघमारे यां याकडे दला. 

तपािसक  अिधकारी  :-Asi वाघमारे   पो ट मुखेड . मोबाईल 

मांक  9923481762 

पो. टे . भारी. अिधकारी.  

पो.िन गोबाडे , साहेब मो.न. 9850072078 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



 

पोलीस ेशन भोकर गुरननंबर 477/ 2022 कलम 12 (अ) म.जु.का.   िद.09.12.2022 

पोलीस े
शनचेनाव 

गुरन.वकल
म 
 

िफयादीचेनाववपतागुरन.घ.ता.वेळ
िठकाणवगुरन..दा.ता.वेळ 

आरोपीचेनावप ािमळालामाल गु याचीहिकगत 

 
भोकर 

गुरननंबर 
477/ 
2022  

कलम 
12 (अ) 
म.जु.का. 

.नामदेवबालाजीिशरोळेवय 36 
वष वसायनोकरीपो ेभोकरमो. 
9552593186 
 
 
 
गुरनघ.ता.वेळविठकाणिद. 
09.12.2022 रोजीवेळ 12.35 
वाजताभोकरशहरातीलरे ेपटरी ा
बाजुसमारोतीकतेयांचेघराचेबाजुला
मोक ाजागेतभोकरता.।भोकर 
 
 
गुरनदातावेळ 
िदनांक09.12.2022चे13.26नोदं
27 वर 
 
 

 
िमळालामाल – 
1)  00=00 /- एकको-

याकागदावरसु वातीसबॉल
पेने DATE 09-12.2022 
MD ाखाली 889- 50 
शेवटी 400असे 

2)  10=00  
एकिनळाशाईचाबॉलपेनए
ककाबनचातुकडाअसेसािह

 
3) नगदी 1750/- पयेअसा 

एकुण1760/- पये 

सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील 
आरोपीहाक ाननावाचामटकाकागदा ािचिठवरआ
कडेलावुनपैसेघेवुनिमलनडेनावाचाजुगारखेळत व  
खेळिवतअसतांनािमळुनआला. वगैरे िफयाद व न 
वर माणे गु ा दाखल क न मा. पो.िन. साहेब यांचे 
आदेशाने पुढील तपास पोहेका / 2401 जाधव साहेब 
यांचे कडे िदला. 
 
दाखलकरणार – सपोउपिन/ दवणेपो ेभोकरमो. 
9552500385 
 
तपािसकआमलदार – पोहेका/2401 
जाधव,पो ेभोकरमो. 9850493110 
 
पो. े. भारीपोलीस 
पो.िन.पाटीलसाहेब,मो9923104521  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 



 

पो. टे च ेनाव मदुखडे भाग 1 ते 5 गुरन 248/2022 कलम 283,338,304(अ)भा.द.वी  दनाकं  09/12/2022 

पो टे च े

नाव  

गरुन/आ /पनाका 

/िम सग व कलम  

गु हा /आ /पनाका 

/िम सग घडला व दाखल  

फयादी च ेनाव खबर दणेार/आरोपीचे नाव 

व प ा 

हक कत  

 मुदखेड 

 

 

  

भाग 1 ते 5 गुरन 

248/2022 कलम 

283,338,304(अ) 

भा.द.वी  

गु हा घडला - दनांक 

05/12/2022 चे 20.15  

च ेच ेसुमारास मुदखेड ते 

नांदडे रोडवर पे ोल पंपा 

जवळ िप लवार यांच े

शेताजवळ पि मेस 08  

 

गु हा दाखल - दनांक 

09/12/2022 चे 19.39 

वा न द नंबर 21 

फयादी च ेनांव - बाबाराव ंकटराव येड े

वय 58 वष वसाय शेती रा वासरी तालुका 

मुदखेड िज हा नांदडे  

मोबाईल मांक 9850773143 

 

आरोपी च ेनाव -  

 मयताच ेनाव- साईनाथ च धर येड ेवय 22 

वष राहणार बासरी तालुका मुदखेड 

 

उिशराच ेकारण - मयताची धा मक िवधी 

क न आज रोजी येऊन त ार द याने 

दाखल करणार - HC/2136 वंचेवाड पोलीस 

टशेन मुदखेड  

खुलासा -सादर िवनंती क  वर नमदू तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

फयादीचा पुत या व याचा िम  असे मोटर सायकल वर जात 

असताना र याम ये िबना नंबरच े ॅ टर याचा चेसीस 

MBNEBBBNNNC10773 व इंिजन नं  NN2TAE0083 ॉली 

नंबर MHNEW0001 चेसीस मांक AL221113638 असा असलेला 

मांक असले या ॅ टर हडे र यात वाहनास व ॉली उभ ेर याम ये 

वाहनास अडथळा होईल असे कोणतेही दशादशक िच ह  व संकेत न 

लावले या ॅ टर ॉलीस पाठीमागून मयत व जखमी यांची मोसा 

मांक एम एच 38 एसी 4665ही पाठीमागून धडक याने  गंभीर 

जखमी होऊन मरण पाव याने िवना नंबर ॅ टरचा चालक हा मयताच े

मरनास कारणीभूत झाला वगैरे मजकुराच े  फयादी जबाब  व न 

पो.िन. साहेबां या आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास माननीय 

पो.िन. ी  महशे शमा ह ेकरीत आहे. 

तपािसक अंमलदार -पोलीस िनरी क महशे शमा 

पो टे मुदखेड मोबाईल नं. 9822190321 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



 

पो. टे. नायगाव  आ.मृ. नं.43/2022 कलम 174.CrPC  द 09/12/2022 

पो. टे.च ेनाव  आ  व कलम आ .घ.ता.वेळ व ठकाण फयादीच ेनाव/आरोपी च े

नाव व प ा 

हक कत 

नायगाव आ  43/2022 

 कलम 174 crpc 

   

 

 

 

 

 

मर याचे कारण 

:- िविहरी या 

पा यात बुडून 

मृ यू  

 आ  घडला ता.वेळ व ठकाण 

द.06/12/2022 रोजी 17:00 

वाजता ते दनांक 09/12/2022 

रोजी 15:00 वाजता दर यान 

गो वद गणपतराव शद ेयांचे 

िविहरीत मांजरम िशवार पि मेस 

15 क.मी  

 

  

आ  दाखल द 09/12/2022 

रोजी वेळ 20:39 न द मांक 27 

 

उिशरा च ेकारण.  

खबर दणेार:- संतोष ीराम 

शद ेवय 34 वष वसाय 

ाय हटे कंपनी पुण ेह.मु 

मांजरम ता.नायगाव िज हा 

नांदडे मोबाईल 

नंबर.7709384770 

 

 

 

मयताच ेनाव:- अंकुश ीराम 

शद ेव 28 वष वसाय 

शेती रा.मांजरम ता. 

नायगाव 

 

 

 

खलुासा:-सादर िवनंती क  वर नमूद ता.वेळ व ठकाणी यातील 

खबर दणेार यांनी खबर दली क  यांचा लहान भाऊ अंकुश 

ीराम शद ेव 28 वष  यांची मानिसक ि थती ठीक न हती तो 

पाणी आण यासाठी गो वदराव शद े यांच े िविहरीवर गेला 

असता यांचा पाय घस न िविहरी या पा यात डुबून मरण 

पावला आहे याला पाहता येत न हते याचे मरणाबाबत काही 

त ार आगर संशय नस याचे जबाब द याने वगैरे खबर 

द याव न माननीय कोणी साहेब याचं ेआदशेाने आ.  दाखल 

क न पुढील चौकशी कामी वाघमारे साहेब यां याकडे दला.   

 

आ  दाखल करणा याच ेनाव:-ASI/ काळे पोलीस टेशन 

नायगाव 

तपासीक  अंमलदार :G PSI आनंदा कशन वाघमारेमो.नं 

9096618261 

पो. टे. .अिध.नाव व मो.नं:-मा.पो.िन शद ेसाहबे 

.मो.नं.8975769508 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 



पोलीस टेशन रामतीथ भाग 6गूरन. 197/22 कलम 283 भा द िव माने द.9/12/2022 

पो. टेच े

नाव 

गुरन.व कलम   गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. 

वेळ 

फयादीच ेनाव प ा व मोन ं, 

आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी 

अटक होय/  नाही 

हक कत 

रामतीथ  भाग 

6गुरनं:197/2022 

कलम,,283IPC 

 

 

 

उिशरा चे कारण:-  

 दनांक.09/ 12/2022 रोजी 

10..30 वाजता  

नस  ते मुखेड जाणारे रोडव 

रोडवर गोदावरी ॅ ह स 

दकुानासमोर नस  ता.नायगाव  

पि मेस ६ कमी  

 

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द.09/12/2022 चे 13.20  

वा टे.डा न द  18  वर  

 

 

    

 फयादीचे नाव: िशवाजी गणपत 

िशरसागर  वय.४७ वष वसाय 

नोकरी पो का 26 84  पो टे रामतीथ 

तालुका िबलोली मोबाईल नंबर. 90 49 

22 42 28 

 

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीचे नाव व प ा :-  

आरोपी अटक:- CRPC 41 A नोटीस  

 

खलुासा_ सादर िवनंती क  वर नमदू तारीख वळेी व ठकाणी यातील आरोपीने आप या 

ता यातील अँटो   ह े नस  बस थानक समोर िबलोली जाणारे रोडवर  म यभागी उभा 

क न र तयाचे परी थीती कडे दलू  क न येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमाण 

होऊन वासां या जीिवतास धोका िनमाण होईल अशा ि थतीत उभा केलेला िमळून 

आला वगैरे  फयादव न मा,सपोिन  साहबे यां या आदशेान ेगु हा दाखल 

 

दाखल करणार - पोह ेका 20 79 पीजी कोरके मोन. +  

 

तपािसक अमलदार-पोहकेा/2079 तमलुरे 

मोन 70 38 03 24 40 

 

पो टे भारी अिधकारी__API दघ ेसाहेब.मो+91 98342 55985 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

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

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                    पोलीस ेशन देगलूर  िमसीगं ं . 40/2022  िद 09/12/2022   

पोलीस ेशन 
चे नाव 

िमसीगं.वकल
म 

िमसीगं घ. ता. वेळ व 
िठकाण 

त ारदाराचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

पोलीस ेशन 
देगलूर 

िमसीगं ं . 
40/2022 
 
 
 
 
 
 

िमसीगंघ. ता. वेळ व 
िठकाण:--07.12.2022 
रोजी  चे 16.15 वा. नरंगल 
रोड देगलुर राहते घ न     
ता देगलुर  
 
  
 
िमसीगंदा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद. 09.12..2022 रोजी 
21.03 वा नोदं . 31 वर  
 
दाखलकरणार:- 
पो.ना. 2332 प ेवाड   ने.  
पो. े . देगलुर 
 

त ार दाराचे नाव व प ा व 
बेप ा ीचे नाव – 
अ ुल उफ अबरार शेख जलील रा. नरंगल रोड  
देगलुर  
 
  
 
वणन – वय 22 वष  रंग – गोरा,   5.6 फुट , 
बांध-म म, िश ण 8 वी पास, पोषख-पांढरा 
शट ,व िनळा रंगाचा िज  पँ , पायात च ल  
   भाषा – िहंदी,मराठी, व उदु मो.न. 
8483932776 
  

खुलासा:--- 
सादर िवंनती की, नमुद ता. वेिळ व िठकािण 
यातील अजदार  यांचा पती अ ुल उफ अबरार 
शेख जलील बँकेतुन पासबुक काढतो णुन 
घ न गेले आहेत. व आज पावेतो घरी परत आले 
नाहीत. वगैरे अजाव न नमुद माणे िमसीगं 
दाखल  
 
तपािसकअंमलदार– 
पोहेकाँ / 2822 कनकवळे    ने. .पो. े.देगलूर 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो. िन. ी. माछरे साहेब  9821159844  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 

 



पो. टे. िहमायतनगत येिथल दनैं दन गु ह.ेअहवाल दनांक 09/12/2022 

पो टे नाव गुरंन  व कलम गु हा घडला ता वेळ व 

ठकाण दशा अंतर 

फयादीच ेनाव प ा म  न खलुासा 

िहमायतनगर गुरंन 279/2022कलम 

324.294..506. भा 

द िव सहकलम 

3(1).(R).(S).अ.जा.

ज. कायदा 

 

 

तपािसक अमलदार;-

मा ASPआमना 

मॅडमSDPO भोकर 

दनांक 09/12/2022, च े

15:00, ते 15:15,वाजताच े

सुमारास फयादीच ेघराचे 

समोरील अंगणात मौज ेटभी 

ता िहमायतनगर िज नांदडे 

दि णेस आठ कमी 

 गु हा दाखल तारीख वेळ 

टेशन डायरी नंबर द09/ 

12/2022रोजी19,:03 वा 26 

वर 

 दाखल करणार 

माAPI चौधरी साहेब पोलीस 

टेशन िहमायतनगर मोबाईल 

नंबर 

 

  

वामन माधव  िगमेकर वय 33 वष 

वसाय मजुरी ता िहमायतनगर जात 

महार मोबाईल नंबर 9604627804 

 

 आरोपीचे नाव व प ा 

 

 

 आरोपी  

अटक:- नाही 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळ व ठकाणी यातील 

आरोपी हा फयादीच े घरासमोर यऊेन फयादीस व याच े

आई-वडील असं हणाला क  तु ही मा या आईला करणे 

क न मा न टाकल ेया कारणाव न वाद क न फयादी सव 

याचे आई-विडलांस हातातील गोटे फेकून मारल े यामळेु 

फयादीच ेवडीलाच ेउज ा हाताच ेमनगटात जवळ व डा ा 

ट ग याजवळ मार लागून र  िनघाल े आहे व फयादी हा 

मार जातीचा आहे ह े माहीत असून सु ा यातील आरोपीने 

फयादी सोबत याच े आई-विडलांस महाराच े हो तु हाला 

जग ूदते नाही तुम या मायला जवळ बारा मुलीच ेहो तुम या 

आई विडलांना खतम करतो असे हणून जीव े मार याची 

धमक  दली वगैरे मजकुराच े जबाब व न बाजूस माण े

गु हा दाखल क न पुढील तपास माASP आमना 

मॅडमSDPO भोकर यांचे कड ेआह े

भारी अिधकारी 

 मा.पो नी भूसनुर साहबे पोलीस टेशन िहमायतनगर 

मोबाईल नंबर9834774799 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



पो. टे. िहमायतनगत येिथल दनैं दन गु ह.ेअहवाल दनांक 09/12/2022 

पो टे नाव गुरंन  व कलम गु हा घडला ता वेळ व ठकाण 

दशा अंतर 

फयादीच ेनाव प ा म  न खलुासा 

िहमायतनगर गुरंन 

280/2022कलम 

324.323.504. 

506.34. भा द िव 

 

 

दनाकं 09/12/2022 रोजी 

दपुारी  15:00 वाजता 

समुारास आरोपी याचं े घरा 

जवळ मौज ेटभी दि णसे आठ 

कमी 

 

 गु हा दाखल तारीख वेळ 

टेशन डायरी नंबर द 

09/12/2022रोजी च2े2:39 

टेशन डायरी न द माकं28वर 

 

तपासी अमंलदार:-HC/1791 

राठोड साहबे पोलीस टेशन 

िहमायतनगर मोबाईल 

नंबर9112141791 

 

 चांदराव रामजी कलोरे 

वय35 वष वसाय 

खाजगी नोकरी रा टभी 

ता िहमायतनगर िज 

नांदडे9309310673 

 

 आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी  

अटक:- नाही 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वळे व ठकाणी यातील फयादी 

हा आरोपी या घराजवळून शेताकडे जात असता आरोपी मलुगा हा 

फयादीस मनालाही तू मला आवताला बैल दल े नाही हणून मी 

तु या बैलाला करण े क न मारला हणून यातील आरोपीने 

फयादीस दगडाने मा न डोके फोडल े व र  िनघाल े िशवीगाळ  

क न आरोपीची प ी सून यांनी थापडाबु याने मारहाण क न 

जीव मार याची धमक  दली केली वगैरे जबाब व न बाजसू माण े

गु हा दाखल क न पढुील तपासHC/1791 

दाखल करणार 

HC/1240 राठोड पोलीस टेशन िहमायतनगर मोबाईल नंबर 

9420084065 

भारी अिधकारी 

मा.पो.िन.िब.डी.भसुनुर साहबे पोलीस टेशन िहमायतनगर 

मोबाईल नंबर9834774799 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 

 
  

 

पो टे नांदडे ामीण मो. .

पो टे नांदेड ामीण 

मो. .

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



  

 
 

पो टे नांदेड 

ामीण मो. .

पो टे नांदडे 

ामीण मो.

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 
  

 
पो टे नांदडे ामीण 

मो. .
पो टे नांदेड ामीण 

मो. .

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



मो. .9011475832,9421844862

. 

 

 

पो टे नांदेड ामीण 

मो. .

पो टे नांदेड ामीण मो.

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

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

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



         

                        
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

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

 

 

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

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



        

  
      

   
   
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

   
 
 

   

    
   

    
   
    
 
       
    

 
   

    
 

 
   

  
     

     
   

   
   
   

     

   
       
    

 
   
 
     
 

        
 

      
 

                 
      

      
        

       
        
        

      
    

   
  

  
     

 
      

   
  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 




