
                                                                                                                              

पो. टे वमानतळ गू.र.न.  91/2022 कलम 4/25 भारतीय ह यार कायदा. द.14/03/2023 
अ. 
. 

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

 . िवमानतळ ग.ु घ. ता.वेळ व ठकाण 

– दनांक 13/03/2023 

रोजी 22.00 वा. चे 
सुमारास शाहुनगर चौर ता 
नांदेड द ीणेस 01 कमी   
 
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ- 

द  14.03.2023 रोजी 
वेळ 01.18 वा टे.डा. 
03 

ग.ूर.न.  
91/2022 

कलम 
4/25 

भारतीय 
ह यार 
कायदा.  

फयाद  - चं कांत प. गंगाधर पांचाळ वय 51 वष, सपोउपिन नेमणुक 

पोलीस टेशन वमानतळ नांदेड मो.नं. 9423437844 
 
आरोपी –  
 
िमळाला माल - 1) 200=00 आरोपी ऋ षकेश पुरभाजी कंठाळे वय 18 

वष य. िश ण रा. शहरपेठ भोसले ग लीचे बाजुला वसमत ता. 
वसमत ज.ह ंगोली याचेकडुन एक खंजर याची एकुण लांबी अदंाज े

14 इंच याची मठु अदंाज े 3 इंच एका बाजुस धारदार व टोकास 

िनमळुता यास का या रंगाची मॅन असलेला ज.ुवा. क. अ.ं  

2) 200=00 गणेश दगंबर गंुडाळे वय 18 वष य. िश ण रा. 
पाट लनगर वसमत ता. वसमत ज. ह ंगोली याचेकडुन एक खंजर 

याची एकुण लांबी अदंाज े 14 इंच याची मठु अदंाज े 3 इंच एका 
बाजुस धारदार व टोकास िनमळुता यास का या रंगाची मनॅ 

असलेला ज.ुवा. क. अ.ं 

3)60,000=00 गोपीराज कशनराव भोसल े वय 17 वष य. 
िश ण रा. भोसल े ग ली वसमत ता. वसमत ज.ह ंगोली 
याचेकडुन एक एफ. झेड. कंपिनची मोटारसायकल जचा 
पासींग . एम.एच.22- ए.एच.-4290 असा असलेली का या 
रंगाची ज.ुवा. क.अ.ं  

 खुलासा - सादर वनंती क , वर नमदु तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपी हे शाहुनगर नांदेड येथील 

चौर ता येथे सावजिनक रोडवर एफ. झेड. कंपिनची 
मोटारसायकल जचा पासींग या वर वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या ाणघातक श  खंजर बाळगनु 

िमळुन आल े आहेत. वगरेै जबाबाव न पोिन नरवाडे 

साहेबांचे आदेशान ेगू हा दाखल क न पुढ ल तपास HC 

967 गायकवाड यांचे कडे दला. 
  
5) दाखल करणार – ASI गंलाडे मो. 9823551229 
 
6) तपास करणार - HC 967 गायकवाड  

मो.नं.9529796606 

 
 
 
 
 
 
 



पोलीस टेशन बलोली गुरन 35/2023 कलम 379,511 भादवी  दनांक 14/03/2023 

पोलीस 
टेशनचे 
नाव 

गु हा र ज टर 
नबंर व कलम 

गु हा पना अ. ./ ो ह /घडला 
व दाखल 

फयाद चे नाव व प ा 
मोबाईल नबंर आरोपीचे नाव 

व प ा  

हक कत 

बलोली   गरुन 35/2023 

कलम 
379,511भादवी  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला दनां◌ंक:- 
द.14/03/2023 रोजी राञी 00.30 

वा.चे सुमारास मौ.काला (ख)ु 
ता. बलोली दशा पुवस 10 क .मी. 
 

 गु हा दाखल दनांक:- 
द 14/03/ 2023 रोजी वेळ 03.55 

वा  टे डा.नोद नं  06 वर  

गेला माल :- 50 कलो सोयाबीनचे 
पोते कंमती 2500/- पयाचे  

 

िमळाला माल:- 50 क लो 
सोयाबीनचे पोते कंती 2500/- 

रपचाचे  

फयाद चे नाव - सुभाष गगं 
ग डा आमटे वय 43 वष 
यवसाय शेती राहणार कारला 
खुद तालुका बलोली मोबाईल 
नंबर 7620831044 

 

एफ आय आर त 

 दली का :-होय  

 
 

 आरोपीचे नाव:-  

 
   

 आरोपी अटक --आरोपी अटक 
नाह  
 

खलुासा,------सादर वनंती क , वर  नमूद तार ख वळे  व ठकाणी 
यातील आरोपीने फयाद चे प ाचे ट न शेडम ये ठेवलेले 
सोयाबीनचे एक पोते कमती 2500/- पयाचे चो न ने याचा 
य  कर त असताना िमळून आला.वगैरे त ार  जबाब व न 

गु हां दाखल मा..पोिन साहेब यांचे आदेशाने  

 
 

दाखल करणार:- पोना/2287 गाजलुवार पो टे बलोली मो.न. 
9823046582 
 

तपास करणार- पोहेका/2049 आंबेवार पो टे बलोली मोन ं
9423615487 
 

 पोलीस टेशन भार  अिधका  याचे नाव व मोबाईल नंबर:-
पो.िन. न टे साहेब पो. टे. बलोली मो.नं.9823802677 

 

 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे 

 

 

 



पोलीस टेशन हादगाव  गुरन 53/2023 कलम 324, 323,504,506,34  भा द व द 14/03/.2023 

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

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  न ं, 

आरोपीच ेनाव व होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव  गुरन ं 53/2023 

कलम 324, 

323,504 506,34 

भा द व  

 
  

 14/03/2023 च0े9:00 

वाज याचे समुारास 

वाळक  त ेवाळक  (बु )   
द णसे  15 कमी  
 
 
 

दशा :- द णसे 15 कमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

 द 14/03/.2023 च े13:55 

वा टे.डा न द  19 वर  

   
 

 फयाद च ेनाव: - बालाजी गणपत खाडे    

वय 48 वष या. मजुर  जात बौ  रा 
वाळक  (बु ) ता हदगाव  

 मो न:-9767460280 

 
 
 FIR त दली का:- होय  

 
आरोपीच ेनाव व प ा : 
-  
 

आरोपी अटक:- नाह  

खलुासा,------             सादर वनंती क  , नमूद तार ख 

वेळ  व ठकाणी यातील  आरोपीतानी ंसगंणमत क न 

मागील भांडणाच े कारणाव न फयाद स काठ ने व 

दगडान े डो यात मा न डोके  फोडल े  व िशवीगाळ 

क न जीव ेमार याची धमक  दली   वगैरे जबाबाव ण  

मा. DO अिधकार  यांच ेआदेशान े  गु हा दाखल क न 

तपास कामी PSI गायकवाड साहेब यां याकडे दला  
  
 
दाखल करणार :-HC/2005 नामवाडे  साहेब पो टे 

हदगाव मोन.7219064557. 

 
तपािसक अमलंदार :- PSI गायकवाड साहेब पो टे 

हदगाव मो नंबर 8308161089. 

 
 

 



 
 

पो. टे. च ेनाव धमाबाद गु.र.न 50/2023 कलम 283 भा.द.वी दनांक 14.03.2023 

पो. टे. चे 

नाव 

गु.र.न व कलम गु हा घडला ता वेळ व ठकाण फयाद चे नाव खुलासा 

धमाबाद ग.ुर.न 

50/2023 

कलम 283 

भा.द.वी 

गु हा.घडला- दनांक 

14.03.2023 रोजी दपुार  

14.00 वाजता चे दर यान 

द कृपा मे डकल समोर 

धमाबाद 

 
गु हा दाखल- दनांक 

14.03.2023 रोजी टे.डा नंबर 

19वर वेळ 15.15वा 
 
दाखल करणार-पोहे का 2016 

नागरगोज े पो टे धमाबाद 

मो.न8806697333 

फयाद च े नाव-िशवाजी व नाथ 

सयूवशंी वय 54वष यवसाय पोहे का 
2359 नमेणूक पो ट धमाबाद ज हा 
नांदेड मो.न 9096515874 

 
 
आरोपी-  
आरोपी-अटक नाह  

 
 

 सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी यान े याचे ता यातील ऑटो हा हा 
सावजिनक रोडवर उभा क न यणेारे जाणारे वाहनास व 

लोकांच े जी वतास इजा व धोका िनमाण होईल अशा 
अव थते थांबललेा िमळून आला वगैरे मजकुराच ेजबाब 

व न मा.पो.िन. साहेबाचं े आदेशान े वर माण े गु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास कामी पोहे का पाट ल यांच े

कडे दल 

 
तपासी अमंलदार - 

पोहे 2212 पाट ल का पो ट धमाबाद मोबाईल नंबर 

9923696434 

मा.पो.िन.िशदे मो.न.8830330790 

 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन अधापरू  ग.ुर.न 79/2023 कलम, 323,324,504,506,34भा.द. व. माण ेदाखल द. 14/03/2023. 

पो टे नाव  ग ुर न व कलम गु हा घडला तार ख 

वेल व ठ काण.  

फयाद  व आरोपी च ेनाव खलुासा 

अधापरू  ग.ुर.न 79/2023 

कलम 

324,323,504,506 

34 भा.द. व. 

 
  
 

गु हा दाखल 

तार ख.               

14/03/2024.   टे 

डा.  22 वेळ 15:08 

गु हा घडला तार ख 

वेळ  व ठ काण ÷ 

दनांक 

14/03/2023 रोजीच े

सकाळ  08.00 वा. 
या समुारास 

मौ.चाभरा गाव यथे े

बस टॅड जवळ 

पुव स 12 क .मी. 
 
 
     

फयाद = अशोक िभकु राठोड वय वष 

45 यवसाय मजूर  राहणार चाभरा 
मोठा तांडा ता.अधापरू मोबाईल नंबर 

9325166977. 
 
 
 
 
 
 
 

आरोपी = 

 
 

सादर वनंती क ,वर नमूद तार ख वेळ  

ठ काणी यातील फयाद  हा आरोपीला दलले े

20000/ पय घे यास गेलाअसता यास 

आरोपीतानीसगंनमतक नथापडबु यानेमार
हाणक न जीव े मार याची धमक देऊन 

दगडानेडो यातमा नदखुापत केल े .वगैरे 

मजकुरा या जबाबाव न गु हा दाखल.  

 

 

 

 

                
 
 



                                             

                                    पोलीस टेशन उमर  गुरण 56/2023 कलम 324,323,504,506,34 ipc दनाकं 14/03/2023 

पो टे चे 
नाव 

गुरण/अ.म/ृप
णाका/िमिसगं 

व कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िमिसं
ग घडला व दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 

होय/नाह  

हक कत 

उमर   गुरन 

56/2023कलम 

324,323,504, 
506 ipc 
  
 
 
गु ाच:े- 

 
 
 
दशा:- 
प मसे 10 

कमी 

गु हा घडला:- 
दनांक14/03/2023रोजी 

08.00वा  
 
 

फयाद च ेघरासमोर 

फयाद या घरासमोर 

रोडवर िसधंी तांडा 
ता.उमर  

 
 
गु हा दाखल दनाकं 

14/03/2023च े12.09 

वाजता न द नंबर 11 वर  

फयाद च ेनाव: गो वदं परसराम पवार 

 
 
 
आरोपीच ेनाव व प ा:- 
 

खलुासा:-सदर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपींनी सगंणमत क न लॉट या कारणाव न फयाद या घरासमोर 

रोडवर फयाद ला व या या प ीला िशवीगाळ क न बु या लाथानंी 
मारहाण क न जवे मार याची धमक  दली  
 

तपासी अमंलदार:- एस पी सवाई HC.465 पोलीस. टेशन  उमर  

मोबाईल.नं. 
 

पो टे भार  अिधकार  चे नाव ----- 

मा.पोनी. ी. ह.एस.पाट ल मोबाईल नंबर 9923104521 

 
भेट देणारे अिधकार  च ेनाव :- एस.पी.सवई  पोलीस.हे.का.465 तपास 

घटना थळ पंचनामा क न पढु ल तपास चाल ूआहे. 

मा. पोलीस अधी क यांच ेसचूना:- 
 

 
 

 

 



पो. टे.माहूर गुरन 28/2023 कलम 498(अ)323,504,34 भा.द.वी.  द.14/03/2023 

पो ट चे नाव गुरन/ कलम गु हा घडला दाखल फयाद च ेनाव प ा व मोबाईल नंबर 

आरोपीच ेनाव व प ा 
हक कत 

माहूर गुरन व कलम- 

28/2023 कलम 

498 (अ) 

323,504,34 

भा.द.वी. माण.े 

 

 गु हा घडला- 
 द.01/12/2013 त ेसन 

नो हबर 2021 पावतेो 
आरोपीच ेराहत ेघर  

मुडाणा ता.महागाव ज. 

यवतमळ प मसे 30 

क.मी. 
 
 
गु हा दाखल- 

 द.14/03/2023 रोजी 
वेळ 14:37 वा. टे.डा. 

. 11 वर पो. टे. 

माहूर. 

फयाद - 

 
आरोपीच ेनाव- 

 

सादर वनतंी क ,वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी  
.1 यान े फयाद च ेचा र यावर सशंय घऊेन व अ . 2 त े 06 

यांच ेसांग याव न फयाद स वारंवार िशवीगाळ व मारहाण केली 
तसेच यातील अनु मांक 2 त े6 यानी फयाद स सगंणमत क न 

वेळोवेळ  पैशाची मागणी क न मानिसक व शार रक ास दला 
व ितला घरातनू हाकलनू दल.ेवगैरे मजकुराच े जबाब व न  

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

 
दाखल करणारा  
pso- Npc/1132/एस.पी.गोपणवाड  पो. टे.माहूर.मो.न. 

 
तपािसकअमंलदार- 

HC/ 764 जाधव यांचेकडे दला.मो.न. 

 
 

 

               
 
 



 

     पोलीस टेशन अधापरू भाग 1त े5गुरन ं80/2023 कलम 379. माण.े द14/03/2022. 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु हा फयाद  व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापरू ग.ु र.न ं

80/2023कलम 379 

माण.े  

 
 
 
 

उिशराच ेकारण = 

आज रोजी यऊेन 

पो टेला जबाब 

द यान.े 

 

गु हा घडला तार ख वेल व 

ठ काण =  द 

11/03/2023 रोजी 12.00 

वा च ेसमुारास 

स यगणपती मं दर 

पाक ग रोडवर द नसे 

07 क .मी.ता.अधापरू 

ज.नांदेड . 

 
 

गु हा     दाखल तार ख  

05/03/2023 टे डा  

026 

वेळ 

19.50 
. 

 फयाद  = साई साद शंकर 

राव बारस ेवय वष 25 

यवसाय िश ण राहणार 

बारसगाव ता.अधापरू 

मोबाईल नंबर 

7507563467. 
 
 
 
 
 

आरोपी= अ ात.  

 

गेला माल  = लडर ो 
मांक MH 26 AQ 5854 

क ंमत अंदाज े30000/ पय  

 

िमळाला माल = िनरंक. 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठ काणी यातील फयाद  हा 
याचे वड लांची लडर ो मांक MH 26 AQ 5854 ह  घऊेन 

स यगणपती येथ े देवदशन साठ  गेल े असता कोणीतर  अ ात 

आरोपीन े याची मो.सा.चो न नले े आहे वगैर फयाद व न गु हा 
दाखल.  

 
 

दाखल करणार = psi पवार पोलीस ठाण े अंमलदार पो ट अधापरू 

मोबाईल नंबर 9423441582. 

 

तपास = पोहेका◌.ॅ/2215 पाट ल   मोबाईल नंबर 9322857773.. 

 

 
 

 

 



 

पोलीस टेशन भोकर गुरन-89/2023 कलम 354,294, 323, 504, 506,34 भादवी नुसार दनांक 14.03.2023 

पोलीस टेशन गु.घ. ता.वेळ 

व ठकाण 

 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
हक कत 

भोकर गु.घ.ता. वेळ व ठकाण 

दनांक  

दनांक 14.03.2023 

वेळ सकाळ  08.00 चे 

सुमारास गावातील ं

कशन पाट ल यांचे 

दकुानासमोर नांदा ख ु

ता. भोकर 
 
 
 

गु. दा. ता. वे. व 

ठकाण 

दनांक  .14/03/2023 

वेळ 17.47 न नं 24 

 
 

गुरन- 

89/2023 कलम 354,294, 

323, 504, 506,34 भादवी 

नुसार 
 
 
 
 
 
 

फयाद च ेनाव------ 

  
 
 

आरोपीच ेनाव-  

 
 

आरोपी अटक -नाह  

 

खुलासा 

 सादर वनतंी क  वर नमदु वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  बाईचा मलुगा 'हा 

कामाला जात असताना यातील आरोपीतांनी संगणमत क न फयाद या मलुाला 

शेतातील वायरचे पैशाच े कारणाव न मारहाण कर त असताना फयाद  बाई ह  

सोड व यास गेली असता यातील आरोपी  यांनी फयाद  बाईस वाईट उ ेशान ेसाड  

ओढुन वनयभगं केला व अ ल भाषेत िशवागीळ केली तसचे फयाद  बाई व ितचा 

ितचा मलुगा यांना थापडबु यानी मारहाण क न  जवे मा ण टाकतो अशी धमक  

दली, वगरेै जबाबव न वर माणे गु हा दाखल क न मा.पो.नी साहेब यां या 

आदेशानेपुढ ल तपास कामी बट पोहेका ँ2078 ल टवार यांचेकडे दला. 
 

दाखल करणार - पोहेकाँ/487 कदम (PSO) - मो.नं. 9763356368 

तपासीक अमलदार -   

पोहेका ँ2078 ल टवार- मो.नं. 9767114720 

 

पो टे भार  अिधकार  पोिन. उबाळे  साहेबमो.  9823045224पो. टे भोकर  

 
                                

 



पोलीस टेशन मरखेल ग.ुर.न-ं 46/23 कलम 324,323,504,506,34 भाद व    दनांक  14/03/2023 

 पोलीस टेशन  ग.ुर.नं./कलम ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुास 

मरखेल ग.ुर.नं- 46/23 

कलम 
324,323,504, 

506,34 भाद व 

 

 

 

 

 

 

ग ु घ ता वेळ व ठकाण दनांक 

14/03/2023 रोजीवेळ 13.00 
वासुमारास ज हाप रषद 
थिमकशाळेसमोरसावजिनक 

रोडवरयेडुरबुतादेगलुर 

 
गु हा दाखल- 

दनाक 14/03/2023 वेळ 17.51 

टे.डा.न दनंबर 30 वर 
 
 

फयाद -  

काश पस मुख वामीवय 23 

वष यवसायकारचालकरायेडुर 
(ब)ुतादेगलुर जनांदेडमोनं 
6281922957 

 
आरोपी-  
ज  माल – िनरंक 

 

खलुासा- सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद  व सा ी दार शंकर हा याचे मोसा व न औराद येथे कामािनिम  जात 
आसताना यातील आरोपी  1 याने िशवीगाळ के याने यातील फयाद ने 

आरोपीस तु वनाकारण िशवीगाळ काकरत आहे स आसे 
वचारलेअसतायातीलआरोपीनेफ याद समीतुलािशवीगाळकरणारतुलाकायक
रायचेतेकरअसे हणालाआसतायातीलआरोपी  1,2,3 
यांनीसंगणमतक न फयाद सथापडाबु यानेमा नमुकामारदेवूनशटफाडलेते
हाभांडणाचाआवाजएकुनसा ीदारम हलानामेमल मा वामीह भांडणसोड व
यासाठ  आलीआसताितलायातीलआरोपी  1 

याने याचेजवळचेक ीनेउजवेहाताचेअंग याजवळमा नजखमीकेलेवगैरेजबा
बव नगु हादाखल 

. गु हा दाखल करणार -एस ह एमेकरपोना/2381 पो टेमरखेलमोनं 
7798621867 

तपास करणार– HC 94 शेखपोलीस टेशन मरखेल, ज हा नांदेड  

 मोब.  7776067774 
 

भार अिधकार - हट गु टेपोिलसिन र क 

पो. टेमरखले मोन ं8830564618 

                                                          
 

 



पो. टे मनाठा गुरन 27/2023कलम 65 (ई) माण े दनांक:- 14/03/2023 

पो. टे च े

नाव 

गुरन ंव कलम  गुरन.घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद देणार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा गरुन 27/2023 

कलम 

65 (ई) माणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 

 दनांक. 14.03.2023 रोजी 
12.45 वाजता पंगळ  ते 

वाळक  फाटा जाणारे रोडचे 

बाजसू िलंबा या झाडाखाली 
मोज े पंगळ  

 
 
 
 

ग.ुदा.ता.वेळ 

दनांक:- 14/03/2023 

वेळ 17.00 वा.न द न ं22 वर  

 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद :-  आनंदा ल मण वाघमारे वय 38 वष 

यवसाय नोकर  पो का 3132पो टे मनाठा मो 
नंबर 9689900211 

 
    

FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 

आरोपी :....  
उिशराचे कारण—---- 

 

िमळाला माल_____देशी दा  िभंगर  सं ा या 
180 एम एल या 9  बॉटल कंमत अदंाजे 

663/ पये 

सादर वनंती क वर नमुद तार ख वेळ व ठकाणी यातील आरोपी हा 
ता यात बना परवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  िभंगर  सं ा लेबल 

असले या पंगळ  ते वाळक  फाटा जाणारे रोडवर िलंबा या झाडाखाली 
आपले ता यात चोरट  व  कर या या उ ेशाने बाळगलेला िमळून 

आला वगरेै मजकुराचे फयाद व न माननीय स पो िन  साहेब यां या 
आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी NPC 2334 यादव 

यां याकडे दले 
 

तपासीक अिधकार  यांच ेनांव :- NPC2334 यादव सर पो टे मनाठा  मो 
न ं9890616179 

 

दाखल करनारा- HC 1750 देवडे सर पो. टे.मनाठा  मो.न.ं 9657719136 

 

पो. टे. भार  अिधकार  यांच ेनांव व मोबाईल नंबर:- मा.स.पो.िन.साहेब 

पो. टे.  मनाठा मो. न.ं 

 

केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणतां:- 

 
 

 

 



 

पो. टे मनाठा आ नं  06/2023 कलम  174 crpc दनांक:-14/03/2023 

पो. टे 

च ेनाव 

आ . .न ंव कलम  आ. .घ.ता.वेळ व ठकाण खबर देणार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा आ न ं 06/2023 

कलम  174 crpc 

 दनाकं.  14/03/2023 रोजी 
सकाळ  10.30 वाजताच े

समुारास ठाकरवाड  जंगलात 

मोज ेठाकरवाड  तालुका 
हदगाव 

 
 
आ. .दा.ता.वेळ 

दनांक:-14/03/2023रोजी 
16.57 वा.न द 21वर  

 
मरणाचे कारण:-दा या 
नशेत फाशी घऊेन मृ य ू

 
 

खबर देनार:. ,_जीवन पता 
िलंबाजी डाखोरे वय 24 वष 

यावसाियक िश ण राहणार 

ठाकरवाड  तालकुा हदगाव 

 
    
FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 
मयताच ेनांव:- मा ती तकुाराम 

डाखोरे वय 35 वष राहणार 

ठाकरवाड  तालकुा हदगाव 

 
 
 

उिशराच ेकारण—- 

खलुासा - सादर वनतंी क  वर नमुद ता.वेळ  व ठकाणी यातील हा 
दा  प याच े सवयीचा होता दा या नशेत गावालगतच 

जंगलातील िलबंा या झाडा या फांद ला साड  न ेफाशी घेऊन मरण 

पावला आहे खबर देणार व मयताची सासरे ,प ी व इतर नातेवाईक 

नातेवाईक यांचा कोणावरह  सशंय नाह   .वगैरे जबाब आव न 

बाजूस माण ेआ  दाखल क न माननीय सपोनी साहेब यां या 
आदेशान ेपुढ ल चौकशी कामी बीट NPC 2334 यादव यां याकडे 

दली  
तपासीक अिधकार  यांच ेनांव:-NPC 2334 यादव साहेब  पो टे 

मनाठा मो न.ं 9890616179 

 
दाखल करनार -PSO HC 1750 देवडे साहेब पो. टे.मनाठा 
मो. .9657719136 

पो. टे. भार  अिधकार  यांच ेनांव व मोबाईल नंबर:- 

केललेा तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणता:ं- 

 
 



 

             पोलीस टेशन अधापरू गुरन ं81/2023 कलम 379. माण.े द14/03/2022. 

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

खलुासा 

अधापरू ग.ु र.न ं

81/2023कलम379 

माण.े  

 
 
 

उिशराच ेकारण = आज 

रोजी यऊेन पो टेला 
जबाब द यान.े 

गु हा घडला तार ख वेल व ठ काण 

=  द 11/03/2023 रोजी 16.00 वा च े

समुारास स यगणपती मं दर 

पाक ग रोडवर द नसे 07 

क .मी.ता.अधापूर ज.नांदेड . 

 
 

        गु हा     दाखल तार ख  

14/03/2023 टे डा  026 

वेळ   

17.17 

                      गेला माल  = लडर 

ो मांक MH 26 Bv 2547 क ंमत 

अंदाज े35000/ पय  

. 

 फयाद  = िशवशंकर 

संजय जानोळे वय 24 

वष यवसाय 

शेतीकाम राहणार 

िनवघा ता.मुदखेड. 

ज.नांदेड मोबाईल 

नंबर 8605653473. 

 
 
 
 
 

आरोपी= अ ात.  

 

िमळाला माल = 

िनरंक. 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठ काणी 
यातील फयाद  हा याच ेनावे लडर ो मांक MH 

26 AQ 5854 ह  घऊेन स यगणपती येथे देवदशन 

साठ  गेल ेअसता कोणीतर  अ ात आरोपीन े याची 
मो.सा.चो न नले े आहे वगरै फयाद व न गु हा 
दाखल.  

 

दाखल करणार = psi पवार पोलीस ठाण ेअंमलदार 

पो ट अधापरू मोबाईल नंबर 9423441582. 

तपास = पोहेका◌.ॅ/2215 पाट ल   मोबाईल नंबर 

9322857773.. 
 

आरोपी= अ ात.  

 

 
 

 

 



पोलीस ठाण ेमु ामाबाद     गरुन 40/2023 कलम 12 (अ) म.ज.ुका माणे दाखल द.14/03/2023 

 मु ामाबाद      गुरन व कलम ग.ुदा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांच ेनाव व 

प ा मो.न. 

हक कत 

गरुन 40/2023 

कलम 12 (अ) 

म.ज.ुका माणे 

दाखल 

 
 
 
 
 
 
  
 

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण 

 

दनांक 14/03/2023 रोजी वेळ   15:50 

वा.  सुमारास मु माबाद ते उदगीर 

.जाणारे रोडवर यादव गायकवाड यांच े

पान शॉप समोर रोडवर मु माबाद 

बस थानक    

 
 
 

िमळाला माल :-  नगद  750/- पये व 

.जगुाराचे सा ह य  

 
 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ द.14/03/2023 

वेळ 17:08 वाजता 
न द नंबर 18 वर 

 
 
 

फयाद च े नाव :-िशवाजी 
ध ड बा आडेकर वय 53 वष 

पोहेकॉ 1996 नेमणूक पो टे 

मु माबाद  ता.मखेुड 

मो.नंबर 

8668750448 
 
 

आरोपी :-  

 सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील .आरोपीने मु ामाबाद ते उदगीर जाणारे 

रोडवर लोकांकडून िच यावर आकडे िलहून देऊन व 

पैसे घेऊन क याण नावाचा मटका जगुार वतःचे 

फाय ासाठ  खेळत व खेळवीत असताना िमळून 

आला वगरेै फयाद  व न   मा. 
सपोिन साहेबांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल 

तपास कामी ASI पठाण  यां याकडे दे यात आला  
 

तपास अिधकार  :- ASI पठाण    पोलीस ठाणे 

मु माबाद  मो नं.8857996660 

 

दाखल करणार :-पोहेका◌ॅ 2319 िस दे रे  

पो. टे मु ामाबाद 

 

पो. टे. भार  अिधकार -----सपोिन/ भालचं  

पदमाकर ितडके मो.न.9823156052  

पोलीस ठाणे मु माबाद 

 

 
 



 
 
 

पोलीस टेशन उमर  गुरण 57/2023 कलम 379 ipc दनांक 14/03/2023 
 

पो टे च े

नाव 

गुरण/अ.म/ृपणाका/
िमिसगं व कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िम
िसगं घडला व दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा 
मोबाईल नंबर व  

हक कत 

 उमर  गु हा गुरन 57/2023 

कलम 379 ipc 

  
 
 
दशा:- 
प मसे 01 कमी 

गु हा घडला:- 
दनाकं14/03/2023रो
जी 11.30वा  
 
 
 

बुलढाणा बँकेत पेठ 

उमर  ता. उमर  

 
 

गु हा दाखल दनांक 

14/03/2023च े

14.30वाजता न द 

नंबर 14 वर  

फयाद च ेनाव:  

 
आरोपीच े नाव व प ा:- 
अ ात 

 
 

गेला माल : एक तोळा 
सो याच ेदािगने कंमत 

अंदाज े50000 पय े

खलुासा:-सदर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद  ह बुलढाणा बँकेत बँकेचा फॉम भरत असताना कोणीतर  

अ ात य न े फयाद या पस मधनू एक तोळा सो याच े दािगने 
अंदाज े कंमत 50 हजार प ैचो न नले े

 

तपासी अमंलदार:- Asi , m.m कदम साहेब पोलीस. टेशन  उमर  

मोबाईल.न.ं9623658510 

 

पो टे भार  अिधकार  च े नाव ------मा.पोनी. ी. ह.एस.पाट ल 

मोबाईल नंबर 9923104521 

 
 

 
 



 

पो टे तामसा ग.ुर.न.ं17/2023 कलम 12 (अ) म.ुज ुअँ ट माण.े दनांक 14.03.2023 

 

पो. टे च े

नाव  

गुरंन व कलम  ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण फयाद  च ेनाव ह ककत 

तामसा गरंुन 17/2023 

कलम -12अ म.ुज.ुका.  
 
 
 

िमळाला माल -1260/-  

आरोपी अफजल नािसर 

पठाण यां या ता यातील 

500 पयां या 2 नोटा 
100 पये दराची  1 नोट 

5० पये दराच 2 नोटा 
20 पये दराची 1 नोट 

10  दरा या 4 नोटा असे 

एकूण 1260/-नगद  

पये व एक बुक यावर 

मट याच े आकडे 

िल हलेले व एक काबन 

चा तुकडा एक पेन 

 

द. :- 14.03.2023 रोजी चे 
17.40 वा. नवीन बस 

थानक तामसा उ रेस 

600मी ता.हदगाव ज नांदेड.. 

 
 
 
 

ग.ुदा.ता.वेळ/  

 द. :-14.03.2023 चे 19.28 

वा.न द नं 18  वर . 

 
 
 

फयाद :-- संद प हनुमंत 

गायकवाड व 40 वष यवसाय 

नोकर  एमपीसी 847 पो टे 

तामसा मो नं:--93 22 99 56 

81 
 
 

FIR त दली का? :--होय 

 
 

आरोपी च ेनाव व प ा:--  
 

आरोपी अटक नाह  

सादर वनंती क ,वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी याितल 

आरोपीने वनापरवाना बेकायदेशीर र या मट यावर पैसे 

लावनू क याण नावाचा मटका खेळत व खेळवीत असताना 
िमळून आला वगरेै फयाद व न गु हा दाखल 

दाखल करनार /PSO asi गगुळे पो टेतामसा मो.न.-

9022037761 
 

तपासीक अिधकार  यांच े नाव :--  NPC 847गायकवाड पो 
टे.तामसा मो नं:-- 93 22 99 56 81 

 

पो. टे भार  अिधकार  यांच ेनाव व मोबाईल नंबर:-- सपोनी ी 
दळवे सा  
 पो टे.तामसा मो न:ं--7744827771 

 
 

 



 
 
 

पो. टे िवमानतळ गुरनं 93/2023 कलम 392, 34 IPC द.13/03/2023 

पो. टे च े

नाव  

गुरंन व कलम  ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण फयाद  च ेनाव ह ककत 

िवमानतळ गुरनं 93/2023 
कलम 392, 34 

िदनांक 14.03.2023 रोजी वेळ 
सायंकाळी 17.00  वा चे सुमारास  
वैभवनगर जवळ रोडलगत 
नांदेड उ रेस 03 क.मी  

 
गु हा दाखल ता . व वेळ - 

िदनांक 14/03/2023 वेळ 
21.29 वा . टे.डा.नं.41 
 
 

 
 

गेला माल- ग यातील दोन 
तो याचे सो याचे चनै पकै  
अधा भाग एक तो याची 
चनै िकंमती 50,000/-   
चा माल  

 
 

िफयादी -   
 

आरोपी - दोन आनोळखी  
22 ते  25 वष 
वयोगटातील 

 

खुलासा - सादर िवनंती क  ,   वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादी ही  वभैवनगर जवळ रोडलगत  ननंद या घर  
जात असताना दोन अनोळखी चोरटे वय अदंाजे  22 ते  25 

वष वयोगटातील का या रंगा या मोटार सायकलवर 
आले. यांचेपैक  मोटारसायकलवर मागे बसले याने फयाद ची 
ग यातील दोन तो याचे सो याचे चैन पकै  अधा भाग एक 
तो याची चैन कंमती 50,000/-  ची जबर ने हसका देवनु 
चो न नेले वगैरे मजकुराचे जबाबव न मा.पो.िन.सा.यांच े
आदेशाने गु हा दाखल क न तपासकामी API जाधव सा.यांचेकडे 
दे यात आला. 
दाखल करणार -  PSI बुरकुले मो. न. 8830779484 

तपास करणार – API जाधव सा 9765902710 

पो.िन. 

भटे दले या अिधका-याचं ेनाव व भटेीचा वळे------नरवाडे साहेब मो. 
न.ं , 9561045306, पोउपिन बुरकुले साहेब  मो.नं.9623652730  भेट 

द याचा दनांक 14/03/2023 वेळ 22.05वा . टे.डा.नं.43 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                 पो. टे िवमानतळ ,नांदेड ग.ूर.न.  92/2022 कलम 380 भादवी  िदनांक 14/03/2023 
 

पो. टे च े

नाव  

गुरंन व कलम  ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण फयाद  च ेनाव ह ककत 

िवमानतळ  ग.ूर.न.  92/2022 
कलम 380 भादवी  
 

गु. घ. ता.वेळ व िठकाण – िद 14.03.2023 रोजी  
03.15  वा चे सुमारास िफयादीचे ममधुन जवाहरनगर 
नांदेड  
  
 

गु हा दाखल ता . व वेळ - िदनांक 14/03/2023 वेळ 
14.54 वा . टे.डा.नं.29 
 
 
गेला  माल - 1)13000/-  न ता िप. संभाजी वाघमारे 
िहचा  Narzo 50I कंपनीचा मोबाईल IMEI no 
869460053018319,869460053018301 असा 
असलेला व बँगमधील नगदी 6000/- असे जु. वा िकं. अं.  
2)9200/- िशवानी सुरेश कोठारे िहचा सँमसगं कंपनीचा 
मोबाईल िकं. अं.1200/-  चा  िसम न.ं8805544561 

असा असलेला पसमधील 8000/-  असे कं. अ.ं  

3)8500/- सं कृती चं कांत काळे रा. वाशीम िज हा िहचा 
िजओ कंपनीचा मोबाईल 1500/-  चा  मो. िसम न.ं 

7972869035 व बँगमधील नगद  7000/-  असे 
ज.ुवा . कं. अ.ं 

4)3000/- सं कृती चं कांत काळे िहची माट वाँच िक. 
अं. 3000/-  ची जु. वा. िकं. अं.  
 
 

. िफयादी -  
 

आरोपी – अ ात  

 

खुलासा - सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील अ ात आरोपीने  द  14.03.2023 रोजी  
03.15  वा चे सुमारास जवाहरनगर नांदेड येथुन िफयादी  
करायाने राहत असले या मम ये आत वेश क न 
व रल तीन मोबाईल क. अ.ं 9700/-  चे व एक माट 
वाँच 3000/- ची नगदी 21000/-  असा  
एकुण33700/-  चा मु ामाल चो न नेला आहे. वगरेै 
जबाबाव न पोिन नरवाडे साहेबांचे आदेशाने गू हा 
दाखल क न पुढ ल तपास पोना/ 591 नागरगोजे यांचे 
कडे दला.  
 

 दाखल करणार – ASI क याणकर  मो. नं. 
9623551038 
 
 
 तपास करणार - पोना/ 591 नागरगोजे  
मो.नं.8668572278 

 

 



 
पोलीस टेशन हदगाव  गुरन.ं 54/2023 कलम.354,345(ड) ,354(अ),452भादवी  दनांक 14 /03/2023 

  

  पोलीस 
टेशनचे नाव 

गु हा र ज टर नंबर 
व कलम 

गु हा पना अ. ./ 

ो ह/घडला व दाखल 

फयाद चे नाव व प ा 
मोबाईल नाह  

हक कत 

हदगाव गुरन.ं 54/2023 

कलम.354,345(ड) 
,354(अ),452भादवी   
 

  
 
 
 
 

गु हा घडला दनांक 

- द.14/03/2023रोजी 
08.30वाजताते समुारास 
फयाद चे घरात वाळक  
(बू)  ता. हदगाव 
 
दशा : द नसे 15 

 
 
 

 गु हा दाखल दनाकं: 
- द-14/03/-2023 वेळ 

21:14  टे डा.नोद 
न.ं  32वर                   
 

फयाद चे नाव :-   
  

आरोपीचे नाव प ा.----- 

एफआर आय त दली. 
होय 

 आरोपी अटक :- 
 

खलुासा.-----सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वळे  व 
ठकाणी  यातील आरोपी ने फयाद चे घरात घुसनू फयाद च े
दो ह  हात पकडून त ूमला खूप आवडतेस माझ ेतु यावर 
ेम आहे तुला िमळ व यासाठ  खूप काह  केले तुला मी 

सखुात ठेवतो एकदा हो हण असे हणनू वाईट हेतून ेहात 
ध न मला िमठ त घतेले वगैरे जबाब व न गु हा दाखल 
क न  पुढ ल तपास  . 

पो उप िन कदम मॅडम याचंे कडे दे यात आ ला.  
 
 तपासी अिधकार  

पो उप िन कदम मॅडम  मो .न 7972599495 
 
दाखलकरणार:- - पोहेकॉ  1099 गायकवाड पो. टे हदगाव  

 पोलीस टेशन भार  अिधका  याचे नाव व मो न:ं-पो.िन. 
पवार साहेब पो. टे. हदगाव मो.न.ं8806994154 
  

 



                                                                                                                                                                            -
पो. टे िवमानतळ िमस ग नं.13/2023. िदनांक 14/03/2023 

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

. िवमानतळ  िमस ग घ.ता.वेऴ व िठकाण-िद 

12.03.2023 रोजी वेळ सकाळी 

09.10 वा चे सुमारास राहते घ न 

नंदी ाम सोसायटी नांदेड येथुन  

 

गु हा दाखल ता . व वेळ - िदनांक 

14/03/2023 वेळ 20.39 वा 

. टे.डा.नं.39 

 

उशीराचे कारण –आज पावेतो शोध घेतला 

िमळुन आली नाही  

वणन-- उंची -5 फूट, रंग -गोरा 

,चेहरा - गोल, नाक – सरळ , बांधा 

-जाडजुड , केस- काळे लांब , अंगावर 

-काळा पजैामा व िन या रंगाचे िट 

शट, भाषा -िहंदी, मराठी,सोबत कुटी 

. MH-26-AE-8024 

पो. टे िवमानतळ 

िमस ग न.ं13/2023 

 

खबर देणार –
जसवंतिसगं िददारिसगं 

शाह वय57वष य. 

शेती रा. नंदी ाम 

सोसायटी नांदेड मो 

न.ं 9011507664 

 

य  -  

 

खुलासा, सादर िवनंती क , वर नुद ता वेळी व िठकाणी 

यातील खबर देणार यांची मुलगी ह  राहते घ न कुट  

. MH-26-AE-8024 ही घेवनु घरी कोणासही काही 

एक न सांगता िनघुन गेली तो अ याप पावेतो आली नाही 

ितचा नातेवाईकाकडे ,ग लीत, नांदेड शहरात , शोध घेवनू 

िमळुन न आ याने पो. टेला येवनु अज िदला आहे वगरेै 

मजकुराचे अजाव न मा. पो. िन. नरवाडे साहेब यांचे 

आदेशाने िमस ग दाखल क न पुढील तपास कामी 

यांचेकडे िदला . 

दाखल करणार- पोना 2609आकमवाड मो.8805647079 

तपास करणार  -  सपोउपिन लोखंडे  मो.नं. 

9527810006 

 

 

 

 



 
पो टे कंुडलवाड  गु.र.न.ं32/2022 कलम 12(अ). म.ुजु . का. माणे. दनांक 14/03/2023 

 

पो. टे च े

नाव  

ग.ुर.न ं व कलम  ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण फयाद  च ेनाव ह ककत 

कंुडलवाड  गुरन:-32/2023 

 
कलम:-- 

12(अ)म.ज.ुका.  
 
 
 
िमळाला माल:--

नगद  1720/-  

व  जुगाराच े

सा ह य. 

द:-14/03/2023 रोजी च े

16.55 वाजता धोबी ग ली 
मोक या जागेत कंुडलवाड  

तालुका बलोली 
 
 
ग.ुद.ता.वेळ दनांक:--

14/03/2023च े 19:12 वा.न द 

न ं120वर . 

 
 
आरोपी अटक :- नाह  

 
आरोपीस CRPC 41(अ)1 

माण ेनोट स देऊन सोड यात 

आल.े 

फयाद :--  संजय िलगंूराम चापलवार 

वय 32 वष यवसाय_नोकर , Pc 183 

नमेणूक- पोलीस टेशन कंुडलवाड  

 
 
आरोपी च ेनाव :- 

 

वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी यानंी 
परवाना बेकायदेशीर र या क याण व टाईम बाजार 

नावाचा जुगार खेळत व खळेवीत असताना नगद  1720/-

पय े व जुगाराच े सा ह य िमळून आल े हणनू गु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास कामी मा. सपोनी साहेब यांच े

आदेशान े  बट HC. 1921 कदम साहेब यां याकडे दल े

 
तपासीक अिधकार  यांच ेनाव :--HC .1921 कदम साहेब 

पो. टे कंुडलवाड  

मो न ं:-  

दाखल करनार:= HC.2821 च हाण साहेब पो. टे. 

कंुडलवाड  मो. 
 
पो. टे भार  अिधकार  यांच ेनाव :-.     सपोनी कासल े

साहेब मो. 

 

 



पो टे तामसा ग.ुर.न.ं18/2022 कलम 65 (ई )(अ)  म.दा.का. माण.े दनांक 14.03.2023 

 

पो. टे 

च ेनाव  

ग.ुर.न ं व कलम  ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण फयाद  च ेनाव ह ककत 

तामसा ग.ुर.न:ं--18/2023 

 

कलम:--65 (ई 

),म.ु ो.का. माणे  

 
 
 

िमळाला माल:-- 

देशी दा  िभंगर  

सं ा या 180 ml 

या  22 िसलबंद 

बॉटल कमती 
येक  70 पये 

दरा माणे एकूण 

15 40  चार माल 

दनांक:-14.03.2023रोजीचे 
19.00वाजताचे सुमारास 

वारकवाड  फाटा प मेस पाच 

कमी 
 
 
 

ग.ुद.ता.वेळ दनांक:--

14.03.2023  चे 23.02 वा.न द 

न ं22वर . 

 
 
 

फयाद :-- मुंजाजी नामदेव दळवे 

वय 35 वष पो टे तामसा मो न ं-

7744827771 
 
 

FIR त दली का? :--होय 

 
 

आरोपी चे नाव व प ा:-- 

सादर वनंती क ,वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी याितल आरोपीने 

वनापरवाना बेकायदेशीर व ाथ  व  कर या या उ ेशाने देशी दा  

िभंगर  सं ा कंपनी या 180 एम एल मते या 22 बॉटल कमती 15 40 प 

या ो गु ाचा मु ेमाल वतःचे ता यात बाळाला िमळून आला वगरेै 

फयाद व न गु हा दाखल. 

 

तपासीक अिधकार  यांच ेनाव :--ASI  सुयवंशी पो. टे तामसा 
मोबाईल नंबर:--9923451146 

 

दाखल करणार -PSO ASI डुडुळे मो नं -9022037761 

 

पो. टे भार  अिधकार  यांच ेनाव व मोबाईल नंबर:-उजगरे स.पो िन. पो 
टे.तामसा मो न:ं--8975359100 

 
 

 

 
 
 
 



 

पो टे अधापूर गु.र.न.82/2023कलम 379,भा .द. वी माणे  द 14/03/2023 

पो टे गुरन.घडला /गु हा दाखल/ 

ा  द. वेळ 

गुरनं/कलम खबर देणार यांच ेनाव व प ा फयाद / 

आरोपी 
   हक कत  

अधापूर  गु हा घडला.ता वेळ ठकाण 

द 11/03/202रोजी  
07.30 ते 08.30वाजताच े 

सुमारास स य गणपती समोर 

नांदेड हंगोली रोडवर दाबड 

िशवार  द णेस  5 क.मी 
 
 
 

अंतर व दशा द ण स —

05 क.मी  
 
 
 

गु हा दाखल.ता.वेळ:- द 

14/3/2023वेळ  22.32वा  
टे डा नं 36 

 
 
 
 
 
 

गु.र78/202 

कलम 379 भा.द.वी     
. 
 

उिशराचे कारण– फयाद ने आज रोजी 
पो टला  येवून त ार दले व न  

 
 
 

गेला माल -मोटर सायकल कंमत 40.000/- 

हजार पयाची 
 
 

िमळला माल—िनरंक  

फयाद च ेनाव—   

राम कंुडिलक गोरे वय 21 वष यवसाय 

मजुर  राहणार ीराम नगर अधापूर ज हा 
नांदेड मोबाईल नंबर 8788562051 

 
 
 

आरोपी नाव:-अ ात  

 
 

आरोपी अटक :--  िनरंक  

खुलासा:--सादर वनंती क  वर नमूता वेळ  व ठकाणी यातील  फयाद  व याच ेिम  

असे िमळून फयाद ची मोटर सायकल मांकMH-26-BV-9544 जचा चेचीस नं 

Mblhaw123l5m94080 आ ण इं जन नंबरMA11Eyl5m11628. कमत 40.000/-

.ची िस वर कलरची पांढरे प या असलेली समो न डोमवर पव या प ट  

लावलेली व पाठ मागील  मॉडेल गाड वर Gore अस े इं लश म ये िल हलेली अशी 
नांदेड ते हंगोली रोडवर स य गणपती मं दर समोर पाक केली असता कोणीतर  

अ ात  चोर याचो न नेली आहे 

वगैरे मजकुराच ेजबाब व न मा.पो.िन साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न 

बीट PSI आगलावे  हा यां याकडे दे यात आला. मो नं 9767777884 

 

दाखल करणार:---PSI वड  पोलीस ठाणे आमदार पो ट टेशन अधापूर मो.नं 

9637101945 
 

तपािसक अंमलदार –PSI आगलावे साहेब पोलीस टेशन अधापूर  मो नं 

9767777884 

पो ट भार  अिधकार  पो िन गायकवाड साहेब मो नं 8888717999 

आरोपीच ेपूव इितहास----- िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई 

 

 
 
 
 



 
 
 

पोलीस टेशन हादगाव   आ .न.ं 09/2023 कलम.174 CRPC   माण े दनांक 14/03/2023 
  

  पोलीस 
टेनाव 

गु हा र ज टर 
नंबर व कलम 

गु हा पना अ. ./ ो ह /घडला व 
दाखल 

फयाद चे नाव व प ा 
मोबाईल नंबर अटक  

हक कत 

हदगाव आ .नं. 
09/2023 

कलम.174 

CRPC   माणे 

 

  
 
 
 
 

आ  घडला दनांक 

द 14/03/2023 वेळ 15.00 वाजता चे 
सुमारास गावातील भीमराव सेनाजी 
गजभार याचें घरासमोर ल सावजिनक 
व हर त उ रेस 30 क मी मोज ेतळणी 
तालुका हदगाव  

 

दशा : उ रेस 30 कमी  
 

 गु हा दाखल दनांक:- द-14/03/-2023 

वेळ22:38 टे डा.नोद नं.  33 

वर                   

 

मरणाचे कारण व हर त पडून मृ यू 

फयाद चे नाव :-   
 ल मण नामदेव भालेराव 
वय.50वष यवसाय, 

मजुर  रा तळणी ता 
हदगाव जला नांदेड  मो 
.न 8530269050 

 
 

एफआर आय त 

 दली. होय 

 

मयताचे नाव तषुार 
ल मण भालेराव वय 
वीस वष राहणार तळणी 
तालुका हदगाव 

खलुासा.----सादर वनंती यातील खबर देणार यांचा मुलगा 
दा या नशेत गावातील सावजिनक व हर त पडून 
पा यात बुडून मृ यू पाव याचे मरणाबाबत कोणावर संशय 
अगर त ार नाह  अशा व पाची खबर द याने हणून 
doअिधकार  साहेब यां या आदेशाने पुढ ल तपास व 
कायवाह  कामे psi चोपडे यां याकडे दे यात आले 

 

 तपासी अिधकार ------पो उप नी चोपडे मो . न. 
7972432049 
 

दाखलकरणार:- - पोहेकॉ 1099 गायकवाड  पो. टे हदगाव  

 

 पोलीस टेशन भार  अिधका  याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:-पो.िन. पवार साहेब पो. टे. हदगाव मो.नं. 
8806994154 
 
 

आरोपीच ेपूव इितहास----- िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई 

 

 
 



 
 

पो. टे.  बलोली गुरनं 36/2023 कलम 354, 354ड,323,504,506भादवी . द. 12/03/.2023 

पोलीस टे 

चेनाव 

गु हार ज टरनंबरवक
लम 

गु हापनाका/ 
आ. ./ ो ह /घडलावदाखल 

फयाद चेनाववप ामोबाई लनं हक कत 

बलोली 

 

गरुनं 36/2023 कलम 

354, 354 ड, 323 

,504,506 भादवी  

 

 

 

 

 

 

 

गु हाघडला दनांक :- 

14/03/.2023  रोजी12:00 

वाजता सोमवारस कासराळ  
येथे फयाद चे 
घर प मेस07 क.मी.  

 

गु हादाखल दनांक:- 

14/03/2023 वेळ 

16:51वा टेडा.नोदन.ं 22 वर 

 

गेलामाल:-  

िमळालामाल:-  

फयाद चेनाव  :-  

एफ आर आय त दली का :-
होय 

आरोपीचेनाव :-   िशवानंद 
शंकर वामी राहणार 
कासराळ ता बलोली जात 
जगंम 

अटकतावेळव टेडा वर 

खलुासा:- ----सादर वनंती क  वर नमूद 

तार खवेळ व ठकाणीयातील फयाद  ितचे कपडे वाळवीत 
असताना यातील आरोपी गेट उघडून फयाद चे अगंणात 
येऊन तु या मायची गाड आता तुला उचलनू नेतो हणून 
वाईट उ ेशाने फयाद या हात ध न ओढून वनयभंगकेला 
व जीवे मानेची धमक  दली वगैरे फयाद व न गु हा 
दाखल क न पीआय साहेबा या आदेशाने तपासणी 
रायप ले मॅडम यां याकडे तपास कामी दे यात आला 

दाखलकरणार- HC1870शेखसाहेब पो ट बलोली 

तपासीकअिधकार  :-psi रयप ले मॅडम पो टे बलोली 

पोलीस टेशन भार अिधकारय्ाचेनाववमोबाईलनंबर:-
पोिनन टे साहेब पो टे बलोली 

आरोपीच ेपूव इितहास----- िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई 

 
 
 



पोलीस टेशन मु माबाद िमिसगं नं.05/2023 द.14/03/2023. 

 

पोलीस 

टेशन 

िमिसगं नंबर िम.ता.वेळ ठकाण व दाखल ता.वेळ  खबर देणार यांच ेनाव 

प ा व म .न. 

 थोड यात हक कत 

मु माबाद िमिसगं नबंर 

05/2023 
 
 
 
 

िमिसंग घ.ता.वेळ व ठकाण- 

द13/03/2023ते वेळ 23.00 ते 

दनांक.14/03/2023.00वाजताच े समुारास ित या 
राहते घ न रावण कोळा येथनू 

 
 
 
िमिसंग दा.ता. वेळ द- 

14/03/2023 रोजी वेळ 21.38. टे.डा.नंबर-22 

 
 
मुलीचे वणन खालील माणे. 
01)नाव. शीला वजय िगर  वय 27 वष यवसाय 

घरकाम राहणार..रावणकोळा ता.मखेड 

02)रंग-गोरा. 
3)उंची 05 फूट 04)अगंात -6वार साड  व लाऊज 

05)भाषा -मराठ  हंद  बोलते  

06)ग यात -बोरमाळ मगंळसू  दोन पायात चनै. 

07)केस- काळे लांब 08)चहेरा -गोल  

09)कानात झुमके 

10.)पायात-च पल. 

 
 
 

खबर देणार यांचे नाव-रामगीर 

पता िनवांतगीर िगर  वय 60 

वष यवसाय शेती राहणार 

रावण कोळा ता मखुेड मोबाईल 

नंबर. 

9022676779 
 
 
 
हरवलेली य चे नाव-  

FIR त दली का-होय 

 
 
 

खुलासा-सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

त ारदाराची सून ह  दनांक.13/03/2023.चचे रा ी 23.00ते 

दनांक.14/03/2023. रोजी पहाटेचे वेळ 03.00वाजताच े समुारास यातील 

त ारदार रामिगर  यांची सून शीला वजय िगर  ह  ितचे राहते घर 

रावनकोळा येथनू कोणालाह  न सांगता ती घरातून िनघून गेली आहे.वगरेै 

जबाबाव न मा सपोिन साहेबां या आदेशाने िमिसगं दाखल क न पुढे शोध 

कामी बीट  ASI ताहेर शेख यां या कडे दला 
दाखल HC2319 िस े र मु माबाद पो. टे.मु ामाबाद 

मो.नं.7620481485. 

 
तपासी अमंलदार 

ASI ताहेर शेख पो टे मु ामाबाद.मो.न. 

8421437070 
 
 

भार  अिधकार  ----------सपोिन भालचं  प माकर ितडके पो टे 

मु माबाद मो नंबर 9823156052 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 





 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

   
 



पोलीस टेशन हादगाव   गुरन.ं 55/2023 कलम.363,354(अ),354(ड),341भादवी  सहकल म 12 पो को सह कलम 3(1)(r),3(1),(w)(i)(ii),3(2)(va) माण े
दनांक 14/03/2023 

  

  पोलीस 
टे नव 

गु हा र ज टर नंबर व 
कलम 

गु हा पना 
अ. ./ ो ह /घडला व 
दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल 
नंबर आरोपीचे   

हक कत 

हदगाव गुरन.ं 55/2023 

कलम.363,354(अ),354 

(ड),341भादवी  सहकल म 12 

पो को सह कलम 
3(1)(r),3(1) 

,(w)(i)(ii),3(2)(va) माणे 
 
 

  
 
 
 
 

गु हा घडला दनांक 

द 14/03/2023 वेळ 09.00 वाजताच े
सुमारास मा यिमक व ालय ह 
रडफ ता हादगाव दिशनेस 12 कमी 
 

दशा : द णे 12 कमी  
 
 
 

 गु हा दाखल दनांक:- द-14/03/-

2023 वेळ23:35 टे डा.नोद 
न.ं  37वर                   

 

फयाद च ेनाव :-    
 

आरोपीच ेनाव प ा  

एफआर आय त 

 दली. होय 

 

िमळाला माल :- िनरंक 

 आरोपी अटक :- 
 

खुलासा.---सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व 
ठकाणी यातील आरोपीने फयाद स ह  चांभार समाजाची 
आहे हे माह त असताना ितला अडवून याचे कार म ये 
बळजबर ने बसवून ितचा पाठलाग क न अगंाला हात लघवी 
कर याच े ठकाणी हात लावून ितला कस घे याचा य  
क न वनयभंग केला आहे तसेच कोणाला सांिगतल े तर 
तुला व तु या घर यांना जीवे मारतो अशी धमक  दली 
आहे वगरेै व न मा. पो िन साहेब यां या आदेशाव न गु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास कामी सहा.पोलीस अधी क 
शफकत आमना मडॅम उप वभागीय पोलीस अिधकार  
कायालय भोकर यां याकडे दला 
 तपासी अिधकार सहा.पोलीस अधी क शफकत आमना 
मडॅम उप वभागीय पोलीस अिधकार  कायालय भोकर 

 

दाखलकरणार:- - PSI चोपडे पो. टे हदगाव  

 पोलीस टेशन भार  अिधका  याच ेनाव व मोबाईल नबंर:-
पो.िन. पवार साहेब पो. टे. हदगाव मो.नं. 8806994154 

 

 



 
पोलीस टेशन धमाबाद गुरन 51/2023 कलम 354 D (1),452 ipc  दनांक 14/03/2023 

 

पो टे चे नाव गुरण/अ.म/ृपणाका/िमिसंग 

व कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िमिसंग घडला व 

दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर व आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक होय/नाह  

हक कत 

धमाबाद गु हा गरुन 

51/2023कलम 

354 D (1),452ipc 
  
 
 

गु ाचे:- 

 
 
 

दशा:- 
प मेस 20 कमी 

गु हा घडला:- 
दनांक 14/03/2023 रोजी 
द.ु 01.00वा फयाद चे 

घरासमोर फयाद या 
घरात. मौज े िचकना 
ता.धमाबाद 

 
 
 

गु हा दाखल दनांक 

14/03/2023च े  वाजता 
न द नंबर 31 वर वेळ 

23:43 

फयाद चे नाव: हना मोईन शेख 

 
 
 
आरोपीचे नाव व प ा:- 

  

खलुासा:-सदर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी…….मी सम  

पोलीस टेशनला येऊन त ार देते क  आज रोजी मी घर  एकट  असताना घर 

शेजार ल इसम नेहमी येता जाता मा याकडे पाहतो घरावर कोठे जात असेल 

ते हा माझा पाठलाग करतो मा याशी बोल याचा य  करतो. आज दनांक 

14 /3 /2023 रोजी दपुार  एक वाजता सुमारास मी घर  एकट  असताना 
आरोपी नाम ेअ जमो न बाब ू शेख हा बोल या या उ ेशाने मा या घरात 

वेश केला वगरेै जबाबाव न वर नमूद इसमा व  माझी कायदेशीर त ार 

आहे 

 

तपासी अिधकार :- एम. एम.वाडेकर पो उप िन. पो टे. धमाबाद 

 

पो टे भार  अिधकार  चे नाव  

मा.पोनी. ी. ए. एल. िशंदे मोबाईल नंबर 9830330790 

 

 
 
 
 
 



 
 

पोलीस टेशन अधापूर-  ग.ुर.न . 83/2023  कलम  12(,अ) महारा  जगुार कायदा माणे द 14/03/2023 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु हा फयाद  व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापरू ग.ुर.न . 83/2023  

कलम  12(,अ) 

महारा  जुगार 

कायदा माण े द 

14/03/2023 
 
  

भाग 06 ग.ुर.न . 83/2023  

कलम  12(,अ) महारा  

जुगार कायदा माण े

 

गु हा घडला तार ख वेळ  

व ठकाणी दनांक 

14/03/2023 रोजी 18.50 

वा.च े अस ू महाराज दा  

आ या या पाठ मागे 

सावजिनक जागेत मोज े

कामठा  प म े 10 क .मी  
 

  गु हा     दाखल तार ख  

14/03/2023 टे डा  40 

वेळ 23.51 

 

फयाद    - तुकाराम कशनराव 

बोईनवाड  ब .न HC 

1046 यवसाय नौकर  व  पो हे 

का नेमनुक पोलीस टेशन 

अधापरू मो न9ं881791038 

 

  आरोपी नाव -  

 

िमळवा माल-नगद  1850/-

पय े व जगुाराच े सा ह य 

मु ेमाल   

 सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी 
मालगेाव यान ेबेकायदेशीर र या टाईम बाजार व िमलन डे व ीदेवी 
नाईट ओपन नावाचा जगुार सावजिनक ठकाणी खेळत व खेळवीत 

असताना िमळून आला या या ता यात जुगाराच े सा ह य 

िच यावर नगद  पय े1850 /- पय े िमळुन आला . 
वगैरे फयाद  व न माण े गु हा दाखल क न मा.पो.िन .साहेब 

यां या आदेशान ेपुढ ल तपास पो.हे कॉ. 1046बोईनवाड   .यां याकडे 

दला मो .न9ं881791038 

 

तपास अिधकार  HC 1046बोईनवाड   मो न ं9881791038 

 

दाखल करणार  PSi. वड सा  पोलीस ठाण ेअंमलदार पोलीस टेशन 

अधापरू मो न ं9637101945 

 

 



 

 


 
आरोपीचे

उशीराचे कारण काशीकर सा पो



 

 
 



 

आरोपीचे

उशीराचे कारण

काशीकर
सा पो



 
 

 

iksLVs ps uko oftjkckn vke%̀&&25@2023 dye 174 lhvkjihlh  fnukad 14@03@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 
oftjkckn  
 

vkè-?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k & fnukad 
14@03@2023ps jksth 09-
30 ok yksVl gkWLihVy 
MkW ykbZu ukansM  
 

fn’kk&o varj %&  
iqosZl  01 fd-eh - 
 
 
vke nk[ky-rk-osG-%&  
fnukad 14@03@2023jksth 
22-43 oktrk uksn uacj 
39 oj 
 
 
?kVukLFkG %& yksVl 
gkWLihVy MkW ykbZu ukansM  
 

 

xqUgk@ vijk/k dzaekd  
 vke%̀&&25@2023 
dye 174 
lhvkjihlh  
 

 

 

[kcjns.kkj  uko o IkRrk %& 
f’kojke egktu xaxkeus  
o; 24 o”ksZ /kank &f’k{k.k jk 
egknso toG xkso/kZu?kkV 
ukansM eks ua 9075833049  
 
-,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 

 

 

Ek;rkps  ukao o iRRkk %& 
egktu fd’ku xaxkeus o; 
56 o”ksZ iksgsdkW@ 2003 
use.kqu iksyhl eq[;ky; 
ukansM  
 
 

[kqyklk%& lknj fouarh fd]oj ueqn rkjhd osGh o fBkd.kh ;krhy [kcj ns.kkj 
;kauh [kcj fnyh fd R;kps oMhy ;kauk Nkrhr nq[kr vly;kus yksVl gkWLihVy MkW 
ykbZu ukansM ;sFks mipkj dkeh nk[ky dsys vlrk MkWDVj rikl.kh d:u 
j&g;fodkj >Vdk vkyk vls funku d:u mipkj dfjr vlrkuk mipkj njE;ku 
ej.k ikoys oxSjs etdqjkps fQ;kZn o:u cktwl çek.ks iks-fu- lkgsc ;kaps vkns'kkus 
vkè nk[ky 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek Jh panz’ksu ns’keq[k  mifoHkkxh; iksyhl 
vf/kdkjh mifoHkkx ukansM ‘kgj eks ua 9765390333] Jh iks fu txfn’k HkaMjokj 
iksLVs oftjkckn eks ua 9923696860]]  gs fnukad 14@03@2023 jksth ps 18-28 ok 
uksan ua- 26 oj jokuk 
 

?kVukLFkGko:u ijr %&  fnukad 14@03@2023 jksth ps 19-39 ok uksan ua- 29 oj 
vkod 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& Jh iks fu txfn’k HkaMjokj iksLVs oftjkckn eks ua 
9923696860]]  
rikfld vf/kdkjh %& liksfu eqR;siksM iksLVs oftjkckn eks ua 9146579102 
 

nk[ky dj.kkj %&iksgsdkW@ 1886 eqiMs iksLVs oftjkckn eks ua 8421435353  
 
 

fu;a=.k d{k vf/kdkjh%&,l ,l fpÎeiYys eks ua 7507654182 
 
lax.kd vkWijsVj%&fnik dkacGs eks ua 9766812295 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 
 

 

पोलीस टेशन अधापरू-   ग.ुर.न . 83/2023  कलम  12(,अ) महारा  जगुार कायदा माण े द 14/03/2023 

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

अधापरू ग.ुर.न . 83/2023  

कलम  12(,अ) 

महारा  जुगार 

कायदा माण े 

 ग.ुर.न . 83/2023  कलम  

12(,अ) महारा  जुगार 

कायदा माण े

 

गु हा घडला तार ख वेळ  व 

ठकाणी दनांक 

14/03/2023 रोजी 18.50 

वा.च े अस ू महाराज दा  

आ या या पाठ माग े

सावजिनक जागेत मोज े

कामठा  प म े 10 क .मी  
 

  गु हा     दाखल तार ख  

14/03/2023 टे डा  40 

वेळ 23.51 

 

फयाद    - तकुाराम कशनराव 

बोईनवाड  ब .न HC 

1046 यवसाय नौकर  व  पो हे का 
नमेनुक पोलीस टेशन अधापरू मो 
न9ं881791038 

 

  आरोपी नाव -  

 

िमळवा माल-नगद  1850/- पय ेव 

जुगाराच ेसा ह य मु ेमाल   

 सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपी मालगेाव याने बेकायदेशीर र या टाईम बाजार व 

िमलन डे व ीदेवी नाईट ओपन नावाचा जुगार सावजिनक 

ठकाणी खेळत व खेळवीत असताना िमळून आला या या 
ता यात जगुाराच े सा ह य िच यावर नगद  पय े 1850 /-

पय े िमळुन आला . 
वगैरे फयाद  व न माण ेगु हा दाखल क न मा.पो.िन .साहेब 

यां या आदेशान े पुढ ल तपास पो.हे कॉ. 1046बोईनवाड   

.यां याकडे दला मो .न9ं881791038 

तपास अिधकार  HC 1046बोईनवाड   मो न ं9881791038 

दाखल करणार  PSi. वड सा  पोलीस ठाण ेअंमलदार पोलीस 

टेशन अधापरू मो न ं9637101945 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 


