
पो. टे िवमानतळ गुरन ं445/2022 कलम324,323,504,506,34 IPC द.28/12/ 2022  
 
अ. 

. 
िज हावपो. टे.चनेा

व 
गु हाघडला/दाखल/ ा द./वे

ळ 
गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शरेा 

 िज हानांदडे, 
पो. टे. 
िवमानतळ 

 
 
ग.ुघ.ता.वेऴ व 
ठकाण –  

िद. 27/12/2022  रोजी 
सायंकाळी 18.30  
वाजताचे सुमारास 
आनंदनगर  राजमॉल 
नांदेड  येथे  
 
दि णेस 01 िक.मी  
 
 
गु हा दाखल ता व वेऴ 
-िद. 28/12/2022   
वेऴ 00.30  

टे.डा.न.ं04. 

 
 

 
पो. टे 
िवमानतळ 
गुरनं 
445/2022 
कलम 

324,323, 
504,506,34 
IPC 

िफयादी -

आनंदिप.राजुबहादुरे वय 

23 वष यवसाय िश ण 

रा.िस ाथनगर सागंवीबु 

नांदेड 

मो.7447260252 

 
आरोपी-  
 
 

खुलासा -सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील  िफयादीचे बहीणीस ध का  लाग याचे   कारणाव न 
वाद होवनु  आरोपीतांनी सगंणमत क न िफयादीस व याच े
भावाला िशवीगाळ क न थापडाबु याने मारहाण क न 
मतं या मठपती याने याच े हातातील घाल याचे कड्याने 
िफयादीचे डा या बाजुचे भुवईचे वर मा न दुखापत केली 
तुम याने काय होते ते क न या आमचे कोणीही वाकडे क  
शकत नाही तुला पु हा पाहन घेतो असे हणुन िजवे 
मार याची धमक  िदली वगरेै मजकुराचे जबाबव न 
मा.पो.िन.सा.यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न तपासकामी 

वताकडे घेतला  
 
दाखल करणार – 
ASI कु ळेकर मो.न.ं9923696704 
 
तपास करणार  
-ASI कु ळेकर मो.न.ं9923696704 
 

 

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

  



पोलीस टेशन भोकर दनांक 28.12.2022   

पोलीस 

टेशन 

गु.घ. ता.वेळ व ठकाण 

गु. द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत 

भोकर गु.घ.ता. वेळ व ठकाण दनांक  

27/12/2022 चे  

वेळ सायंकाळ   15..10 वाजता चे 

सुमारास मुझे कनी येथील जीवन रेड  

राम रेड  तालुका भोकर यांचे ल मी 

नरिसंह राईस िमल या गोडाऊन 

तालकुा भोकर 

दशा व अंतर 

पूवस 22 कलोमीटर  

 

गु. दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक 28/12/2022 

वेळ 01.51  

टेशन डायर  नंबर 03 

 

िमळाला माल 

एकूण 15,82,770/- 

पये वर ल वणनाचा रोख र कम 

1,00600/- पये जुगार सा ह य कमती 

6,170/- पये एकूण 16 मोबाईल 

कमती अंदाजे 91,000/- पये 7 मोटार 

सायकल कमती अंदाजे 3,85,000/-एक 

मा ती सुझुक  कंपनीची ईरट का गाड  

कमती अंदाजे 10,00,000/- पये असे 

एकूण  15,82,770/- पयाचा मु ेमाल. 

 

गु.र. न. 

496/2022 

कलम  

12,(a) 

मु.जु.का. माणे 

फयाद चे नाव 

दगंबर पांडुरंग पाट ल वय 34 वष यवसाय नोकर  पोलीस उपिनर क पोलीस टेशन भोकर 

तालकुा भोकर ज हा नांदेड मोबाईल नंबर  98 50 55 0670 

 

आरोपीचे नाव  

आरोपी अटक 

आरोपी मांक 01 ते आरोपी मांक 14 यांना  दनांक 28. 12.2022 चे टे.डा.न द 05 वेळ 

02.25 बा नॉिमनल अटक क न समजप . 

खुलासा 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी हे जीवन रेड  राम रेड  

दतुूर यां या ल मी नरिसंह राईस िमल या गोडाऊन म ये वर ल आरोपी गोल आकारात 

बसून रमी नावाचा जुगार खेळत पैसे लावून खेळत व खेळत असताना यां या ता यातून 

जुगाराचे सा ह य तसेच मोटार सायकल इं डका चार चाक  वाहन व नगद  रोख र कम 

असा एकूण 15,82,770-(15 लाख 82 हजार 770) पयाचा म** मलासह िमळून आले 

वगैरे फयाद व न वर माणे गु हा दाखल क न मा.पोलीस िनर क वकास पाट ल 

साहेब यां या आदेशाने पुढ ल तपास कामी पोहेका 28 20 जाधव यां याकडे दला. 
 

दाखल करणार   

ASI लेकुळे PSO पो ट भोकर 

 मोबाईल नंबर  8308292298 

 

तपासी अमलदार  

पोहेका /2820 जाधव पो ट भोकर  

मोबाईल नंबर  9823227195 

 

पो ट भार  अिधकार   

पो. िन. पाट ल साहेब साहेब 

मो.9923104521 

 

घटना थळ  भेट देणारे  

पो. िन. पाट ल साहेब.psi अिनल कांबळे, psi दगंबर पाट ल, pc2769,Npc1000, 

 
  
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& यातील आरोपीवर चालू वषात यापूव   पो टला गु हा दाखल नाह . 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& आरोपीवर केलेली ितबंधक कायवाह  यातील आरोपी मांक ते आरोप मांक 14 यांना CRPC कलम 41 (a)(1) माणे मा. सव च यायालयाचे आदेशाचे तंतोतंत पालन क न नोट स /समजप  देऊन सोड यात आले. 

 



पो. टे कनवट आ.  .43/2022कलम -174 Crpc  माण े द.28/12/ 2022 

पो टेचे नाव अ.म/ृपनाका/ िमिसंग  आ  घडला तार ख वेळ व ठकाण फयाद च ेनाव प ा मो. नं.       हक कत 

कनवट 

 
 
 
 
 
 

आ . .  

43/2022 

 कलम  

174 crpc  
 
  
 

आ  घडला तार ख वेळ 
व ठकाण :-
  द   28/12/2022 

रोजी   सकाळ  

10:00 शेत सव नंबर 
127  

िनचपूर शेतिशवार  

ता. कनवट  

 

उ रेस 30 क.मी. 
   

 आ . दाखल तार ख वेळ 
:-  द.28/12/2022 

वेळ 14:20 

टे.डा.28 वर 

 
 

खबर देणारा नाव:-   
सारंग राम कशन क े वय 22 वष 
यवसाय शेती रा.िनचपुर ता. 
कनवट    मो.नं. 8788240876 

   

  मयताचे नाव :-   
राम कशन मुकंुदा क े वय 55 वष 
रा. िनचपुर  ता. कनवट  

  

मरणाचे कारण:-  
कोणतेतर  वषार  औषध प याने. 
 

  
 
  
 
  

खलुासा :- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  ठकाणी 
यातील  खबर देणार यांनी  पो. टे.ला येऊन खबर दली क  
यांच े मयत वड ल नामे राम कशन मुकंुदा क  यानंी 

शेतात कोणते तर  कारणा त वषार   औषध प याने 
उपचार कामी सरकार  दवाखाना गोकंुदा येथे आणले 
असता. डॉ टरांनी मरण पाव याचे सांिगतले आहे. तर  
पुढ ल कायवाह  हो यास वनंती आहे. वगरेै  मजकुरा या 
खबरे व न वर माणे आ. .दाखल क न पढु ल कायवाह  
कामी  HC1052ब डलेवाड यां याकडे दले. 
 

दाखल करणार:-  
 Pso/  1062 वाडगरेु सर  पो. टे. कनवट 

 मो. न.ं8805981062 

 

तपासी अमंलदार:- 

 HC-1052 ब डलेवाड   मो. न.ं  9923471052 

   
 

मा. पो. िन.  साळूखे साहेब   मो.न.ं9422242568  

 

 
 

 



पोलीस टेशन हादगाव  गुरन ं 362/2022 कलम 283 भा द व मान े द  28/12/2022 

पो. टेचे नाव गुरनं व कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  नं , 

आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी अटक 

होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव    गुरन ं  

362/2022 

 कलम   

283 भाद व  

  

 गु हा घडला ता. वेळ ठकाण  

 द 28/.12/2022  चे दपुार  10:30 

वाजता चे सुमारास  मौ हदगाव 

बस थानक समोर सावजिनक 

रोडवर  प म 500  मी.  तालकुा 
हादगाव 

 
दशा :-  
प मेस 500 मी.  
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

 द 28/12/.2022  

चे   16:22वा  
टे.डा न द  21  वर  

 

 गेला  माला :- िनरंक 

  िमळाला माल :-  िनरंक  

 

 फयाद चे नाव: -  

इमरान खान अमानु ला खान 

पठाण     वय 35 वष या. नोकर  

पो ट हदगाव 

 मो. न.  9767706400. 

 
 

 FIR त दली का:- होय  

 
 

आरोपीच ेनाव व प ा :- 
  
 
आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 

खुलासा,------         
सादर वनंती क  , नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील  आरोपीने 

याची ता यातील आप े हे वाहन सावजिनक रोडवर वाहतुक स अडथळा 
िनमाण होऊन मानवी जी वतच धोका िनमाण होईल असे रोडवर उभ ेकेले   

वगरेै फयाद व न गु हा  दाखल क न  माननीय पोलीस िनर क साहेब 

यां या आदेशाव न PSI गायकवाड साहेब  यां याकडे दला.  
 
दाखल करणार :- 

 HC/1099 गायकवाड  पो टे हदगाव  मो. नं.7972994682 

 
 

तपािसक अमंलदार :- 

PSI गायकवाड साहेब पो टे हदगाव मो नंबर 7558864852 

 

 
 

 

 



पोलीस टेशन हादगाव  गुरन ं 363/2022 कलम 283 भा द व  द  28/12/2022 

पो. टेचे नाव गुरनं व कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयाद चे नाव प ा व मोद  नं , आरोपीचे 

नाव व प ा , आरोपी अटक होय/  नाह  
हक कत 

हदगाव  भाग 6  गरुनं  

363/2022 

 कलम   

283 भाद व  

 

गु हा घडला ता. वेळ ठकाण 

द28/.12/2022  चे दपुार  

11:00 वाजता च ेसुमारास  मौ 
हदगाव बस थानक समोर 

सावजिनक रोडवर  प म 

500  मी.  तालुका हादगाव 

 
 

दशा :-  
प मेस 500 मी.  
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:-  

द 28/12/.2022 

 चे   16:27वा  
टे.डा न द  22  वर  

 

 गेला  माला :- िनरंक 

  िमळाला माल :-  िनरंक  

 फयाद चे नाव: -  

इमरान खान अमानु ला खान 

पठाण     वय 35 वष या. 
नोकर  पो ट हदगाव  

मो. न.  9767706400. 

 
 

 FIR त दली का:- होय  

 
 

आरोपीच ेनाव व प ा :-  
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 

खलुासा,             सादर वनंती क  , नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील  आरोपीने याची ता यातील वाहन मांक हे वाहन 

सावजिनक बस थानक येथे  वाहतकु स अडथळा िनमाण होऊन 

मानवी जी वतच धोका िनमाण होईल असे थतीत लावलेला 
दसून आला    वगरेै फयाद व न गु हा  दाखल क न  माननीय 

पोलीस िनर क साहेब यां या आदेशाव न API भोसले साहेब  

यां याकडे दला.  
 

दाखल करणार :- 

 HC/1099 गायकवाड  पो टे हदगाव  मो. न.ं7972994682 
 

तपािसक अमंलदार :- 

API भोसले साहेब पो टे हदगाव मो न ं9552591244 

 

 
 

 



पो टे अधापरू भाग न 348 /2022  कलम   498अ.323.504.506.34. भा द वी       दनांक 28/12/2012 

 

ज हा/ठाणे  गुरन.घडला /गु हा दाखल/ 

ा  द. वेळ 

गुरनं/कलम खबर देणार यांचे नाव व प ा फयाद / आरोपी    हक कत  

 अधापरू नांदेड  गु हा घडला.ता वेळ 

ठकाण 

द 30/06/2022ते आज 

पावतो रांजणगाव 

तालकुा गंगापूर व देळुब 

बु.ता. अधापरू उ रे 
 
 
अतंर व दशा  
उ रेस  —13 क.मी  
 
 

गु हा दाखल.ता.वेळ:- 

द 28/12/2022  

वेळ  15.18 वा  
टे डा नं 17 

 

भाग 1ते 5 

 गुरन/ं  
348 /2022  

कलम    

498अ.323. 

504.506.34. भा द वी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद चे नाव— 

 
आरोपी नाव:- 

 
 
 
 

आरोपी अटक:-- िनरंक 

खुलासा:--सादर वनतंी क  वर नमतूा वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  

बाईचा नवरा नवरा सासरा नणदं सव यांनी सगंणमत क न शार रक व 

मानिसक ास देऊन उपाशीपोट  ठेवून थापड बु या मारहाण क न 

जीवे मार याची धमक  दली .तुझे दसु या पोरासोबत लफडे आहे तुला 
नांदायचे अस यास तु या आई व डलाकडून मोटरसायकल घे यासाठ  

एक लाख पये घेऊन ये हणनू ास दला वगरेै मजकुरा या जबाब 

व न वर माणे गु हा दाखल क न मा.पो.िन  साहेब यां या आदेशाने 

पुढ ल तपास HC 2803 चाटे यां याकडे दला 
 
 
दाखल करणार:--- 

PSI पवार पोलीस ठाणे आमदार पो ट टेशन अधापरू  

मो.नं 9423441582 

 
तपािसक अंमलदार –  

HC 2803चाटे मो नं 8668963949 

 

पो ट भार  अिधकार  

 पो िन जाधव साहेब मो नं  7798834263 

आरोपीचे पवू इितहास ----------------------- मा हती नाह   

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई----------------------------िनरक  

 
 
 



पोलीस टेशन हादगाव भाग 6 गुरन ं 364/2022 कलम 283 भा द व मान े द  28/12/2022 

पो. टेचे नाव गुरनं व कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल ता. 
वेळ 

फयाद चे नाव प ा व मोद  नं , आरोपीचे 

नाव व प ा , आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव  भाग 6  गुरन ं 

364/2022 

 कलम   

283 भाद व  

  

 गु हा घडला ता. वेळ ठकाण 

 द 28/.12/2022  चे दपुार  11:15 

वाजता चे सुमारास  मौ हदगाव 

बस थानक समोर सावजिनक 

रोडवर  प म 500  मी.  तालकुा 
हादगाव 

 
 
दशा :- 

 प मेस 500 मी.  
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

 द 28/12/.2022  

च े  16:31वा 
 टे.डा न द  23  वर  

 

 गेला  माला :- िनरंक 

  िमळाला माल :-  िनरंक  

 फयाद चे नाव: -  

इमरान खान अमानु ला खान 

पठाण     वय 35 वष या. नोकर  

पो ट हदगाव  

मो. न.  9767706400. 

 
 

 FIR त दली का:- होय  

 
 

आरोपीचे नाव व प ा :- 
  
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 

खुलासा, 
             सादर वनतंी क  , नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील  

आरोपीन े याची ता यातील ऑटो हे वाहन सावजिनक बस थानक 

येथ े  वाहतुक स अडथळा िनमाण होऊन मानवी जी वतच धोका 
िनमाण होईल असे थतीत लावलेला दसनू आला    वगरेै 

फयाद व न गु हा  दाखल क न  माननीय पोलीस िनर क साहेब 

यां या आदेशाव न PSI मोरे साहेब  यां याकडे दला.  
 

दाखल करणार :-  

HC/1099 गायकवाड  पो टे हदगाव  मो. नं.7972994682 

 
 

तपािसक अमंलदार :-  

PSI मोरे साहेब पो टे हदगाव मो नं 9763457266. 

 

 
 

 



पो टे तामसा ग.ुर.न.ं123/2022 कलम 65 (ई ),83 म.दा.का. . दनांक 28.12.2022 

 

पो. टेचे 

नाव  

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

तामसा ग.ुर.न:ं-- 

123/2022 

कलम:- 

-65 (ई),83 म.दा.का.  
 
 

िमळाला माल:-- ‘ 

देशी दा  िभंगर  सं ा या 
180 ml या 96  िसलबंद 

बाँटल एकुण कंमत 70/- 

 दरा माणे कमंती 
अदंाजे 6720/-  व अटँो  

MH 26 LK 3952 कमंती 
40000/-  असा एकुण  

46720 /- .चा माल. 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  

दनांक:-27.12.2022 रोजी 
चे 21.30 वाजेचे  सुमारास 

पंपळगाव फाटा येथील 

रोडवर  ता हदगाव ज 

नांदेड. 

 
 
 
 

ग.ुद.ता.वेळ दनांक:--

28.12.2022 चे 00.17 

वा.न द नं 04 वर . 

 
 

फयाद :-- 

 मुंजाजी नामदेव दळवे वय 34 वष 

यवसाय API पो टे तामसा  
मो नं :-7744827771 

 

FIR त दली का? :--होय 

 

आरोपी चे नाव व प ा:-- 
 

आरोपी अटक/- नाह   

 
 
 

सादर वनंती क ,वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी याितल आरोपी हा 
वनापरवाना बेकायदेशीर र या चोरट  व  कर याचे उ ेशाने देशी 
दा  िभं ी सं ा या 180 ml या 96 बाँटल क.अ.एकुण 5760/-  चा 
माल वनापरवाना बेकायदेशीर र या ता यात  बाळगलेला िमळुन  

आला हणून गु हा दाखल. 

. 

तपासीक अिधकार  यांच ेनाव :-- 

PSI राठोड पो. टे तामसा मोबाईल नंबर:---8888867833 

 

दाखल करणार- 
 PSO HC 2498 क याणकर  मो न ं- 9284038840 

 

पो. टे भार  अिधकार  यांचे नाव व मोबाईल नंबर: 

-दळवे स.पो िन. पो टे.तामसा मो न:ं--7744827771 

 
 

आरोपी च ेपुव इितहास-------------------िनरंक 

आरोपी वर केललेी ितबधंक कायवाह :------------------CRPC कलम 41(अ) माण ेनोट स देवनु सोडल.े 

 



पोलीस टेशन कंुटूर  गुरण ंन ं192/2022  कलम 283भा द वी     द.28/12/2022 

पो. टेचे yनाव गुरणं व कलम गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल ता. वेळ रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताचे नाव व प ा 
खुलासा  

कंुटूर  गुरण ं

 192/2022  

कलम 

 283 भा  द वी  
          
 
 

गु हयाचे कारण :-  

चोर   

 
 

 गु हा घडला  ता. वेळ 

द 28/12/2022 चे  12:00 वा. कहाळा 
टोलनाका कडे जाणारे रोडवर बस थानक 

समोर, मौ. कहाळा ख ू 

 
 
दशा    — 

 उ रेस  23 कमी  
 
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:-  

द 28/12/2022 

 चे    15:56 वा  
टे.डा न द  12 वर  

 

 फयाद  नाव प ा —-- 

रमेश मोहनराव िनखात ेवय 

57वष यवसाय नोकर   स 

पो उप नी पो टे कंुटूर  

मो. नं  88 06148989 

 
 

 आरोपीचे नाव प ा — 

 
आरोपी अटक :  --नाह   

 

खुलासा_सादर वनतंी क  वर वणन मग तार ख वेळ  व यातील अपे ऑटो चा 
चालक आपल ेता यातील ऑटो बस थानक कहाळा ख ू येथ ेसावजिनक रोडवर 

येणारे जाणारे वाहनास अपघात होईल अशा थतीत उभा केलेला िमळून आला 
वगरेै मजकुराची फयाद दले व न मा. सपोिन सा यां या आदेशान ेपुढ ल तपास 

कामी पोहे का 11 98 कंधारे यां याकडे दले  

 

दाखल करणार —_ 

 Hc 1978 पांचाळ पो टे कंुटुर 

 
तपािसक अमंलदार---- 

- Hc 1198 कंधारे  पो टे कंुटुर  मो नं 8856080025 

आरोपी च ेपुव इितहास-------------------िनरंक 

आरोपी वर केललेी ितबधंक कायवाह :------------------ 

 
 

 

 



पो. टे. उ माननगर  गुरन ं204/2022कलम 379भादंवी  द28/12/2022 

ज हा/ठाणे  गुरन ं/ कलम  ग.ुघडला /गु हा दाखल/  ता . 
वेळ व ठकाण 

खबर देणार यांचे नाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

   हक कत  

पो. टे. 

उ माननगर 

ज.नांदेड  

गुरन ं

 204/2022  

कलम  

379  भादंवी  
 
—--------------- 
 

गु हयाचे कारण :--  

चोर  झा याने 

 
 
—-------------- 

उिशराचे कारण :-- 

  आज पावेतो पा याचे 

मोटार चा शोध घेऊन  

मोटार िमळून  न 

आ याने आज रोजी 
त ार द याने गु हा 
दाखल 

 
 
—-------------- 

गु हा घडला.ता वेळ 

 ठकाण  :---  

द21/12/2०22 चे 

19.00 वा ते द.23/12/2022चे 

10.00वा दर यान  

ठकाण  :--  मौ उमरा िशवार 

शेत गट 766 ता.लोहा 
फयाद च ेशेतात 

 
—------------------------ 

अंतर व दशा   :--  
पुवस 12 क.मी  
 
—------------------------- 
 

गु हा दाखल.ता.वेळ :-- 

 द 28/12/2022 वेळ  15.38 वा 
टे डा नं 14 

 
 
—--------------------------- 
 
 

फयाद च े नाव नाव :-- कशन 

मारोती िसरसाठ 

वय 24 वष यवसाय शेती 
रा.उमरा ता.लोहा ज नांदेड  

मो.नं 9561473550 

 
—------------------ 

आरोपीचे नाव :-- 

 अ ात आरोपी 
 
 
—------------------ 

आरोपी अटक :-- िनरंक 

 
—-------------------- 
गेला माल :--  

पा याची 5 HP कृ णा कंपनीची 
पा यातील मोटार जनुी वापरती 
कंमती 12200/-  चा माल  

—-------------------- 
 

िमळाला माल :-- िनरंक  

—-------------------- 

खुलासा:--सादर वनंती क  वर नमतूा वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद च े वड लाचे नावे असले या  शेतातील व हर वर असलेली  
पा याची 5 HP  कृ णा कंपनीची पा यातील मोटार जनुी वापरती 
कंमती 12200/-   अ ात चोर याने चो न नेली  वगरेै मजकुराचा 
लेखी अजाव न मा.सपोिन भारती साहेबांचे आदेशाने सदरचा गु हा 
दाखल  

—--------------- 

 दाखल करणार :--   

HC /1964 म के पो. टे . उ माननगर ता. कंधार ज.नांदेड 

 
—------------------ 

तपािसक अंमलदार :-- 

पो.ना /2536 राठोड  पोलीस टेशन उ माननगर  

मो नं   95456 89777 

 
—-------------------- 

पोलीस टेशन भार  अिधका-याचे नाव व मोबाईल नंबर :-- 

 मा.स.पो.िन भारती  साहेब पो. टे. उ माननगर  

मो.नं.   83789 89949 

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

आरोपीचे पूव इितहास--------------------आरोपी नाव गाव मा हत नाह   

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई--------------------- 

 
  



iksLVs f’kokthuxj nSfud xqUgs vgoky fn 28-12-2022 
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 
f’kokthuxj 
 

 

 

 

 

 

xqjua ?kMyk  & 
fn- 27@12@2022 jksth 
13%30 rs 18%00 ok ps 
njE;ku ePNhekdsZV ukxktqZuk 
gkWVsy leksj jksMoj   
rk ft ukansM  
 
fn’kk o varj %&  
 iqosZ 04  fd-eh- 
fcV dz 04 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-% 

 fn-28@12@2022 jksth 

 ps 15%50 ok-  

uksan ua-15  oj 

 

mf’kjkps dkj.k %&  

fQ;kZnhus vkt jksth iks-LVs- 

yk gtj ;sowu rdzkj 

fnyso:u  

 

xqjua &  

454@2022  

dye  

365]324]504]109

]34  Hkk-na-oh- 

 
 

fQ;kZnhps uko %&    
 

vkjksihps uko %& 

 
 

vkjksih vVd%&  ukgh  
 
  

[kqyklk %& oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksih dz 01;kaps 

lkax.;ko:u brj rhu vkjksihrkauh lax.ker d:u fQ:kZnh ckbZl 

ckaEcqus rksaMkoj ]MksD;koj ]ik;koj ek:u f’kokhxkG dsyh o ykFkkcqD;kus 

ekjgk.k dfjr tcjnLrhus vkWVksr] dkascqu flMkdks rlsp ukansM dksVZr 

usÅu 100 :Ik;sps ckWUMoj vkjksih dz 01 ;kps’kh lca/k Bsoq udks Eg.kqu 

vaxBk lgh Eg.kqu ckWUMoj ?ksryk oxSjs tckck o#u xqUgk nk[ky - 

nk[ky dj.kkj %&  

iksmifu iksokj  iks-LVs f’kokthuxj eks-ua-8010822300 

 rikfld vaeynkj %& 

 liksfu lqHkk”k ekus iks-LVs f’kokthuxj eks ua-9403546846 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  

iksfu ukuklkgsc mckGs iks-LVs f’kokthuxj eks ua 9823045224 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 

 1½ ek-panz’ksu ns’keq[k  mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh ukansM ‘kgj ] iksfu 

ukuklkgsc mckGs iks-LVs f’kokthuxj eks ua 9823045224 2½ liksfu 

lqHkk”k ekus iks-LVs f’kokthuxj eks ua-9403546846  ]liksfu okOgqGs 

iksLVs f’kokthuxj eks ua 7774899822 gs fnukad 28@12@2022 jksth ps 

16%26 ok uksan ua- 16  oj jokuk 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & 

 fn -28@12@2022 jksth 17%19 ok-LVs Mk ua 19 oj ijr  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
 

  



पो. टे. लोहा  ग.ुर..न.249/2022  कलम- 12 अ म.जुगार कायदा  द.28/12/2022 

पो. टे. चे नाव     गु.र.नं . व कलम   गु.घडला व दाखल िफयाद देणायाचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व 
प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

            हक कत  
 

   
लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

249/2022 
  कलम- 

 12 अ 

म. जुगार कायदा. 

 गु.घडला:-  
िद 28/ 12/2022 रोजी 18.20 
वाजता या सुमारास कमेश 
बार या पाठीमागे मोक या 
जागेत लोहा ता.लोहा   

ज हा नादेंड 

 

द णसे  1 क.मी. 
 
गु. दाखल: 
- िद.28/12/2022  
वेळ 19.10  वा. 

टेशन डायरी न द  16 वर 

 

िफयादी-  
कृ णा जगदीश सयूवशंी वय-52 वष 
यवसाय- नोकरी पोहेका/1754 पो. 
टे.लोह ता. लोहा िज हा. नांदेड 

FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपीचे नाव व प ा -  
िमळाला माल- 500/-  दरा ची एक 
नोट,100/-  दरा या 7 नोटा,50/-  
दरा या 3 नोटा,20/-  दराची 1 नोट 
असा एकूण 1370/- पये व एक 
कागदा या चीठीवर काबन क याण  
लोज नावाचे व वध आकडे िल हलेली 

एक चीठ  व काबन तकुडा िन या 
शाह ची एक पेन , जगुाराचे सा ह य 
िमळून आले. 

खुलासा :- सादर िवनंती क  ,वर नमदू तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोिपने वतः या फाय ासाठी प यावर 
पसै ेलावनू िवनापरवाना बेकायदेशीर र या क याण लोज 
नावाचा  जगुार खेळत व खेळवीत असताना जगुारा या 
सा ह य व 1370/- पयासह िमळून आला वगरेै 
फयाद चे मजकुरा व न मा.पो.िन. ी तांबे साहेब यां या 
आदेशाने गु हा  दाखल . 

 
दाखल करणार:- 
 पोहेका/999 येमेकर पोलीस टेशन लोहा  
मो.न. 9923670999 
 
तपासी अंमलदार  -- 

 पो. हे.का.408 क े पो टे लोहा मो. .9730726378 

 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .— 

मा. पो िन तांबे  पो . टे. लोहा  मो . .9850188100 

 
घटना थळी भेट देणारे अिधका  याचे नाव :--- 
 

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

 
  



पो. टे बारड ग.ुर.न ं90/2022 कलम 279,427,भा.द.वी.184 मोटार वाहन कायदा 

पो. टे चे 

नाव 

ग.ुर.नं.व कलम गु.घ.ता.वेळ व ठकाण  फयाद  चे 

नाव  

खुलासा 

बारड  गरूनं 
 90/202 

कलम 

279,427,(भा.द.वी184 

मोटार वाहन कायदा  

.गू.घ.ता.वेळ  व ठकान :-

द.28/12/2022रोजीचे दपुार  2:00 

वाजताचे सुमारास मौज.े बारडवाड  

उ रेस 5 km ठकाण मौज े.बारडवाड   

 
 

ग.ूदा.ता.वेळ :  

द28/12/2022. 

रोजी.20:04 

टे. डा.21वर. 

 
 

गेला माल: nil 

िमळाला माल ◌ः Nil  

 
. 

फयाद :  

आरोपी:-  
ट पर  

    नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी यांनी सावजिनक रोडव न 

टपर चा चालक यांनी ी कैलास देशमुख याच ेघराला धडक देऊन आप या 
ता यातील टपर हा मानवी जी वतास धोका होईल अथवा कोण याह  य ला 
दखुापत होईल अथवा नुकसान होईल अशा प तीने आप या ता यातील टपर 

भरधाव वेगाने हाय गईने व िन काळजीपणे चालवून ी कैलाश देशमुख यांचे 
घराला धडक देऊन नुकसान केले आहे. वैगरै ची फयाद द याव न गु हा 
दाखल क न  मा.पो.िन सरोदे सा. यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल 

तपास कामी पो.उ.प.नी.वानोळे साहेब यांच ेकडे दला. 
 

दाखल करनार  

Pso Hc2328 कारंजकर 

तपासीक करणारे :. 

पो..उ.प.नी .वानोळे पो. टे.बारड    

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

                                                                                                  

                       
 
 



                                            पो. टे. सदखडे ग.ुर.नं. 150/2022 कलम 12 अ  म.ज.ुका.  द 28/12/2022                                                                 
 

पो टे चे 
नाव 

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

फयाद ह ककत 

पो टे 
सदखेड 

भाग 6 पो. टे. 
सदखेड  

ग.ुर.नं.150/2022 
 कलम 12 अ  म.ज.ुका. 
 
गलेा माल -  ---- 
िमळाली माल :- 
1) 710.00   आरोपी नामे गजानन गंगाराम मोगरे वय 
24 वष वसाय मजुरी रा.िचचखेड ता. कनवट  याच े 
ता यात 200  दराचे 01 नोटा, 100 पये दराचे 
03नोटा, 50 पये दराचे 02 नोटा, 20 पये  दराचे 05 
नोटा व 10 पये दराचे 01 नोटा असे एकुण 710 पये 
रोख र म व क याण ओपन नावाचा मटका जुगारा या 
दोन िच ा  पिहली िचठी  यावर सुरवातीस KO 
55/28 व शेवटचा   आकडा 44 असे आकडे िलहलेली 
तसेच दसुरी िचठी यावर सुरवातीस KO 60/28 व 
शेवटचा आकडा 66असे आकड े िलहलेली. तसेच ितसरी 
िचठी यावर सुरवातीस KO 65/28 व शेवटचा आकडा 
66असे आकड े िलहलेली,एक जुनी वापरती बाँल पेन व 
एक काबनचा तुकडा क. अ.ं 

 ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण : - 
दनाकं 28/12/2022रोजी वेळ 

15.50 वा.च ेसमुारास मौज े
िचचखेड ते बामणगुडा फा ाकडे 
जाणा-या रोड या बाजलुा 
असले या पादंण र याच ेआत 
असले या लबाचे झाडाखाली 
ता. कनवट पुव 5 क.मी.  
बीट नं 1 
 
 
दाखल तारीख:- 
 28/12/2022  
वऴ 19.50 वा. 
न द  17 
 
 
 

फयादी/ खबर दणेार- 
सितश केशवराव 
क डापलकुलवार वय 55 
वष वसाय नौकरी 
ना.पो.का.ँ ब.नं.2188 
नेमणकु पोलीस  टेशन 
सदखेड िज.नांदडे   

मो .नं. 9822436834    
 
आरोपी – 
  
 
 

आरोपी अटक – CrPC 41 

(अ) माण ेनोटीस 
 
 

खलुासा --- सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व 
ठकाणी यातील आरोपीने बेकायदशेीर र या 

लोकाकंडुन पैस े घेवनु आकडे िल न घेवनु 
आक ावर पैस े लावुन 'क याण ओपन नावाचा 
मटका जुगार खेळत व खेळिवत असतांना  
जुगाराचे साही य व रोख र म 710 पयाच े
मु ेमालासह िमळुन आला हणनु वर माणे गु हा 
दाखल क न पुढील तपास कामी मा स पो िन 
साहबे याचंे आदशेाने NPC/2188 
क डापलकुलवार साहबे याचंेकडे दे यात आला  
मो नं. 9822436834  
 
दाखल करणार :-  
ASI मडावी 9421712165 
तपािसक अमंलदार- 
 NPC/2188 क डापलकुलवार    
मो नं. 9822436834  
पो टे भारी अिधकारी-  
API भालचं  ितडके 
 

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

 

  



पोलीस टेशन रामतीथ भाग 6गूरन. 210/22 कलम 224 भा द व मान े द.28/12/2022 

पो. टेच े

नाव 

गुरन.व 

कलम  

 गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

फयाद चे नाव प ा व मोनं , 

आरोपीचे नाव व प ा , आरोपी अटक 

होय/  नाह  

हक कत 

रामतीथ  भाग 6 

गुरन:ं 

210/2022 

कलम, 

,224.IPC 
 
 
  

 गु हा घडला ता. वेळ ठकाण  

दनाकं.20/ 5/2021 रोजी 14.00 

वाजता स.ूत े द.28.12.2022 च े

14.30 वा.हसलू म यवत  कारागहृ 

औरंगाबाद व मगुाव ता.नायगाव  

 

प मसे 20  कमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द.28/12/2022  

च े14.53   वा 
 टे.डा न द  15   वर  

 
 
    

 फयाद चे नाव:  

तीक काश गोल ेवय.26 

वष यवसाय नोकर  कारागहृ 

र क नमेणूक हसलू म यवत  

कारागहृ औरंगाबाद  मोबाईल 

नंबर. 9518901831  

 

 FIR त दली का:- होय  

 
आरोपीचे नाव व प ा :-  
आरोपी अटक:-  -- 

 
 

खलुासा_ सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी िस दोष बंद  .सी.9319 यादव रामा ईबीतदार 

रा.मगुाव हा कोरोना आ समीत अभीवचन रजेवर द .20.5.2021 

रोजी मु  कर यात आला असता तो कोरोना आ समीत 

अभीवचन रजेव न हसलू म यवत  कारागहृ औरंगाबाद यथेे 

वेळेवर हजर आला नाह  हणून या या व द सरकार तफ 

तीक काश गोल े यांन े दले या   फयादव न मा,सपोिन  

साहेब यां या आदेशान ेगु हा दाखल. 

 
दाखल करणार – 

 पोहे का.620 कुलकण   मोन. +9175358880   

 
तपािसक अमलदार- 

पोहेका  2476 पठाण. 9823027725  

 
पो टे भार  अिधकार __ 

API दघ ेसाहेब.मो+91 98342 55985 

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

 

  



पो. टे वमानतळ गुरन ं446/2022 कलम 12 (अ) महारा  जुगार कायदा द.28/12/2022  

 
  

अ. . िज हावपो. टे.
चेनाव 

गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शेरा 

 िज हा नांदडे, 
पो. टे. 
िवमानतळ 

ग.ुघ.ता.वेऴ व ठकाण – 

दनांक 28/10/2022 रोजीर 

21.10 वा. जय माँ पान शॉपचे 

समोर नम कार चौक नांदेड  
 
पुवश 02 कमी.  
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ – 

 द 28.12.2022 रोजी  
वेळ 21.38 वा  
टे.डा. 39 

 
 
पो. टे 

वमानतळ  

गरुनं  
446/2022  
कलम  

12 (अ) महारा  

जगुार कायदा  

फयाद  –  

दारािसंग ल छमाजी राठोड 

वय 51 वष, पोहेकॉ/2166 

नेमणुक पो. टे. वमानतळ 

नांदेड, मो.न.ं 9823357541 
 
आरोपी-  
 
िमळाला माल – 

मटका जगुाराचे साह य व 

नगद  1310/- . 

खलुासा -सादर वनंती क ,वर नमुद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील  आरोपी याने सावजिनक ठकाणी 
बेकायदेिशरर या िमलन नाईट नावाचा मटका जगुार 

आक यावर पैसे लावनू खेळत व खेळ वत असतांना 
मटका जगुाराचे साह य व नगद  1310/- .सह 

िमळुन आला. वगरेै मजकुराचे जबाबव न 

मा.पो.िन.सा.यांच े आदेशाने गु हा दाखल क न 

तपासकामी ASI पाचंाळ यांच ेकडे दले.  
 
दाखल करणार –  

HC 748 कनाके  मो.न.ं 9923888322 
 
तपास करणार  -  

ASI पांचाळ   मो.न.ं 9423437844 
 

 

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



iksLVs v/kkZiqj nSfud xqUgs vgoky fn 28-12-2022 
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 
v/kkZiqj  
 

 

 

 

 

 

xqjua ?kMyk  & 
fn- 16@12@2022 jksth 
19%30 oktrk ps lqekjkl 
Hkkjr xWl ,tUlhps 
leksjhy lkoZtfud jksMoj 
v/kkZiqj  
 
fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl 01  fd-eh- 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-% 

 fn-28@12@2022 jksth 

 ps 19%44 ok-  

uksan ua-23  oj 

 

 

xqjua &  

349@2022  

dye  

279]304 ¼v½  

 Hkk-na-oh- 

 
 

fQ;kZnhps uko %&    
 

vkjksihps uko %& 

 

vkjksih vVd%&  ukgh  
 
  

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

;krhy ueqn vkjksih us R;kps rkC;krhy V~d gs g;x;us o 

fu”dkGthi.kkus pkyoqu e;r pkyohr vlysyh eksVkj lk;dy 

dzekad ,e,p 26 ,>sM 4073 V~d dkj.khHkqr >kyk vkgs oxSjs 

etdqjkps tckck o:u xqUgk nk[ky - 

 

nk[ky dj.kkj %&  

iksmifu iokj iksLVs v/kkZiqj eksua 9423441582 

 

 rikfld vaeynkj %& 

 iksmifu vkxykos iksLVs v/kkZiqj eksua 9767777884 

  

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

 



पोलीस टेशन कंुटूर  गुरण ंन ं193/2022 कलम 283भा द वी  माण े द.28/12/2022 

पो. टेचे 

yनाव 

गुरण ंव कलम गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण 

व दाखल ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव 

प ा व 

मयताचे नाव व प ा 

खुलासा  

कंुटूर  गुरण ं

193/2022 

ककल  

283  

भा  द वी  
 
 

 गु हा घडला  ता. वेळ 

द 28/12/2022 च े 

17:00 वा.    मौ  कहाळा 
ख ुबस थानक समोर, 

सावजिनक रोडवर  

 

दशा    — 

उ रेस  23 कमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द 28/12/2022  

चे    22:03 वा टे.डा न द 

 19 वर  

 

 फयाद  नाव प ा —-

- 

 रमशे मोहनराव 

िनखाते वय 57वष 

यवसाय नोकर   स पो 
उप नी पो टे कंुटूर  

मो. न ं 88 06148989 

 
 आरोपीच ेनाव प ा —  

  
आरोपी अटक :  नाह   

खलुासा_सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील ऑटो चा 
चालक आपल ेता यातील ऑटो बस थानक कहाळा ख ूयथेे सावजिनक रोडवर 

येणारे जाणारे वाहनास अडथळा होईल व लोकांचे  जी वतास धोका  होईल अशा 
थतीत उभा केललेा िमळून आला वगैरे मजकुराची फयाद दल े व न मा. 

सपोिन सा यां या आदेशान ेपुढ ल तपास कामी पोहे का 11 98 कंधारे यां याकडे 

दल े 

 
 
दाखल करणार —_  

Hc 2315 सोनकांबळे पो टे कंुटुर 

 
तपािसक अमलंदार 

 Hc 1198 कंधारे  पो टे कंुटुरमो न ं8856080025 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पो. टे वमानतळ गुरनं 447/2022 कलम 4/25 श  अिधिनयम द.28/12/2022  

 
अ. . िज हावपो. टे.चेनाव 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.वेऴ व ठकाण - 

दनांक 28/12/2022 रोजी 
22.00 वा. ी नालयाच े

बाजसु सावजिनक रोडवर 

यामनगर नांदेड  
 
द ीणेस 02 कमी.  
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ –  

द 28.12.2022 रोजी  
वेळ 23.30 वा  
टे.डा. 42 

 
 
पो. टे 

वमानतळ 

 गरुनं 
447/2022 
कलम  

4/25 श  

अिधिनयम  

फयाद  – 

 बंडु केशवराव कलंदर, वय 43 

वष, पोना / 1211, नेमणुक 

पो. टे. वमानतळ नांदेड 

मो.न.ं7558539136 
 
  
आरोपी-   
 
 
िमळाला माल –  

एक लोखंड  खंजीर कमंती 
400/-  चा  

खलुासा -सादर वनंती क ,वर नमुद तार ख 

वेळ  व ठकाणी यातील  आरोपी याने 

वनापरवाना बेकायदेशीर र या वताचे 

ता यात ाणघातक श  खंजीर बाळगुन 

पर सरात येनारे जानारे व ा याना दमदाट  

क न दहशत पसर वत असतांना िमळुन 

आला . वगरेै मजकुराचे जबाबव न 

मा.पो.िन.सा.यांचे आदेशाने गु हा दाखल 

क न तपासकामी HC 967 गायकवाड  यांच े

कडे दल.े  
 
दाखल करणार –  

HC 748 कनाके  मो.न.ं 9923888322 
 
तपास करणार –  

HC 967 गायकवाड  मो.न.ं9529796606 
 

 

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

  



 

 

 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  





 
 


