
पो टे मुदखडे गुरन माकं 244/2022 कलम 379 माधवी द.07/12/2022 

01 पोलीस टेशन 

मुदखेड िज हा 

नांदडे  

गु हा घ.ता. वेळ व ठकाण- 

06/12/2022 चे 

सायंकाळी 21.00 वा.च े

सुमारास िशवनेरी 

तां या या बाजूची हॉटेल 

जवळ मुदखडे नांदडे 

रोडवर ईजळी िशवारात  

 

पि मेस 05 क.मी. 

 

दाखल तारीख वळे- 

द.07/12/2022 वेळ 

12.12 वा न द न.ं13 

गरुन मांक 

244/22 क 379 

भादवी  

फयादी- कृ णाजी िप. 

संभाजी चुकेवाड वय 54 वष 

वसाय नोकरी रा.मडका 

ता.मुदखेड िज. नांदडे 

मो.नं.9922599447 

 

आरोपी- अ ात 

 

 

गलेा माल- एक रेडमी 

कंपनीचा मोबाईल कमती 

6000/- पये 

हक कत- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

फयादी ह े दनांक 6/12/ 2022 रोजी रा ी 21.00 वा या सुमारास 

िशवनेरी धा या या बाजूच ेएका छो ा हॉटेलम य ेना ा क न टेबलवर 

नमूद मोबाईल रेडमी कंपनीचा याम य े आयिडया कंपनीच े िसम 

9921599447 असे असलेला टेबलवर ठेवून बाहरे हात धु यासाठी गेला 

असता कोणीतरी अ ात इसमानी /चोर ान े चो न नेला वगैरे फयाद 

व न गु हा दाखल  

 

तपासी अमंलदार- पोहकेा/1922 रघुवशंी मो.नं.9484981922 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

  
 

 



पो. टे लोहा. िम सग 29/2022 द.07/12/2022 

पो. टे. चे 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िम सग मांक   

29/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 हरवलेली तारीख वेळ व ठकाण- द.06/12/2022 

रोजी 14.00 ते 18.00 वाजता या दर यान   खबर 

देणा यांच ेराहते घ न मु ाईनगर लोहा तालुका लोहा 

िज हा नांदेड 

 

िम सग दाखल तारीख वेळ- द.07/12/2022 रोजी  

10.05 वाजता टेशन डायरी मांक 10 वर 

 

 

बपे ा च ेवणन -1) प लवी उफ पावती दयानंद 

मायनाळे वय 24 वष 

2)रंग- सावळा  

3)उंची -5 फूट दोन इंच  

4)बांधा - सडपातळ 

5) केस-काळे 6)भाषा-मराठी 

7)चेहरा -गोल 

8) पोषाख --. करडा रंगाची साडी करडा रंगाचा 

लाऊज 

 

 

FIR:- त दला होय  

 

खबर देणार - दयानंद द ा ेय मायनाळे  वय 29 

वष  वसाय खाजगी नोकरी रा. 67 अ िशवानंद 

नगर कसबे सोलापूर तालुका िज हा सोलापरू 

ह ली मु ाम मु ाईनगर लोहा ता.लोहा िज हा 

नांदेड मो. नं.9076350809 

 

 

 

 

बपे ा झाले या च ेनाव --  

 

उिशराचे कारण--खबर देणार ह ेआज रोजी पोलीस 

टेशनला येऊन त ारी जबाब द याव न  

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील खबर देणार 

यांनी पो टेला येऊन खबर दली क , यांची प ी ही कोणासही काही न 

सांगता घ न िनघून गेली आह.ेितचा नातेवाईक व िम  व मिै णीकड ेशोध 

घेतला असता तो अ ाप पावेतो िमळून आली नाही वगैरे मजकुराचे जबाब 

व न मा.पो.िन.तांबे साहबे यां या आदेशाने िम सग दाखल.  

 

 

मी सग दाखल करणार:  HC 2238एम. डी. कदम पो. टे. लोहा 

मो.नं.9421849016 

 

 

तपासी अंमलदार- --HC 408 ए. एम. क े  पो. टे. लोहा मो. 

नं.9730726378 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .-    मा.पो.िन  तांबे पो. टे. लोहा 

मो. नं.9850188100 

 

 



पो टे मुदखडे गरुन माकं 245/2022 कलम 498,(अ),294,324,323,506,34 भादवी द.07/12/2022 

पोलीस गु हा घ.ता. वळे व ठकाण गुरन मांक फयादी हक कत 

 मुदखेड  गु हा घ.ता. वळे व ठकाण- 

06/12/2022 चे 11.30 

वा.चे सुमारास फयादीचे 

राहते घरी शंखतीथ 

ता.मुदखेड पि मेस 15 

क.मी. 

 

 

 

 

दाखल तारीख वेळ- 

द.07/12/2022 वेळ 

17.06 वा न द नं.17 

गुरन मांक 245/22 क 

498(अ),294,324,32

3,506,34 भादवी  

फयादी-  

आरोपी- 

हक कत-सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपीतानी संगणमत क न फयादीस मूलबाळ 

झाले नाही हणून उपाशी ठेवून शारी रक व मानिसक छळ 

केला व कपड े बरोबर धूत नाही हणून िशवीगाळ क न 

नरेश करकण याने काठीने फयादीचे डो यात, 

हातावर,पायावर मा न जखमी केल े व सवानी िमळून 

अव  भाषेत छीनाल रांड आहसे असे अव  भाषेत 

िशवीगाळ केली व जीवे मार याची धमक  दली व बॅटरी 

म य ेटाक याचे पाणी िप यास दल ेवगैरे mlc . 13/2022 

म य ेजबाब व न गु हा दाखल  

 

तपासी अंमलदार- पोहकेा/2255 कवठेकर 

मो.नं.8766442488 

 

  
 

 

 



पो. टे िवमानतळ गरुनं 415 /2022 कलम 379,511 भारतीय दंड संिहता 1860 मधील 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गुरनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

2 3 4 5 6 

. िवमानतळ ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण –  

द  07.12.2022 रोजी 

11.30 वा चे सुमारास 

आंबेकरनगर येथील 

हनुमान म दराजवळ नांदेड  

 

दशा व अंतर -  उ रेस 

01Km  

 

 

गु हा दाखल ता. वेळ – द 

07.12.2022 रोजी वेळ 

14.54 टे.डा.033 

 

गुरन ं 415 /2022 

कलम 379,511 

भारतीय दंड संिहता 

1860 

 

 

 

फयादी-    

 आरोपी-   

खुलासा – सादर िवनंती क,नमूद तारीख वळेी व ठकाणी यातील  

आरोपी हा फयादी या सहा शे यापैक  एक शेळी चो न ने याचा 

य  क रत असताना िमऴन आला.  वगैरे मजकुराचे जबाबा व न 

मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदेशान े वर माण े गु हा दाखल क न 

तपासकामी HC 1986 कानगुल ेयांचेकडे दला. 

 

दाखल करणार- ASI क यानकर मो नं 9623551038 

 तपास – HC 1986 कानगलु ेमो न ं 9657707486  

 

 

 

 



पोलीस ेशन देगलूर गूरन.540/2022 क ,454  ,457 ,380 भादवी  िद.07/12/2022 

पोलीस 
ेशनचे 

नाव 

गू.र.न.व कलम गू.घ. ता. वेळ व  िठकाण िफयादी चे नाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

देगलूर गूरन.540/2022 
क ,454  ,457 ,380 
भादवी  
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.01.12.2022 रोजी  
20.00 वाजताचे ते िद 
06/12/2022चे 12.00 वा 
चे दर ान िफयादीचे 
राहते घरी नाग ा िनवास 
शारदा नगर देगलुर  
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.  07/12/2022 रोजी 
वेळ16.42 वा. नोदंनं. 21 
वर 
 
 
दाखलकरणार:- 
पोना 1176 बरगे   सर ने पो. 

े . देगलुर 
 
 
 

िफयादी चे नाव व प ा व मो – 
िदनेश संगनाथ मुिगलवार  वय 60 
वष वसाय गु ेदार रा नाग ा 
िनवास शारदानगर   देगलुर   
मोनं  9503890679 
 
आरोपी–  अ ात  
 
गेला मालः -1)सोनी कंपिनची िट ी 
िक.अं 9000  2)भारत कंपिनचे 
गॅस िसलडर िक 1000  3) कारवा 
कंपिनचे  गा ाचे टेप रेकॉड र िक 
1000  4)दोन िहर ा रंगाचे शालु 
िक अं 3000  5)लेिनन कंपिनचे 
डेस कापड िक अं 1000  
ल ीपुजनासाठी ठेवलेले चांदीचे 
108 नाने िक अं 3000  6)एक 
सो ाची नथ एक तोळा जु.वा िक अं 
20000  असा एकुन 38000 चा 
माल  

 

खुलासा:-- 
सादर  िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील 
अ ात आरोपीने िद.01.12.2022 रोजी  20.00 वाजताचे ते 
िद 06/12/2022चे 12.00 वा चे दर ान कोणीतरी अ ात 
चोर ाने माझे शारदा नगर देगलुर येथील राह ा घराचे 
कडी कोडंा तोडुन आत वेश  क न 1)सोनी कंपिनची 
िट ी िक.अं 9000  2)भारत कंपिनचे गॅस िसलडर िक 
1000  3) कारवा कंपिनचे  गा ाचे टेप रेकॉड र िक 
1000  4)दोन िहर ा रंगाचे शालु िक अं 3000  
5)लेिनन कंपिनचे डेस कापड िक अं 1000  
ल ीपुजनासाठी ठेवलेले चांदीचे 108 नाने िक अं 3000 

 6)एक सो ाची नथ एक तोळा जु.वा िक अं 20000  
असा एकुन 38000 चा माल चो न नेला आहे  
 वगैरे  मजकुराचे  िफयाद व न  गू ा दाखल 
 
तपािसकअंमलदार– PSI सुयवंशी मॅडम    
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
PSI मंुडे साहेब  
 

 



पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न. 473/2022 कलम 65(ई )महारा  दा बंदीकायदा   द 07.12.2022 

पो टे च ेनाव गु हा रिज टर नंबर   फयादी व आरोपी चे 

नाव  

हक कत 

भोकर गु हा रिज टर नंबर 

ग.ुर.न. 473/2022 

कलम 65(ई) 

महारा  दा बंदी 

कायदा  

       

  ग.ूघ.ता. वेळ व ठकान -आज दनांक 

07/12/2022 चे 11:30 वाजता ल जी 

चौक येथुन रोड या साईडने ता. भोकर 

 

गु हा दाखल तारीख वेळ न द मांक:- 

दनांक 07/12/2022 चे 16:35 वाजता 

न द मांक 21 

िमळाला माल:-1)3360 = 00 एका 

कागदी पु ा या  बॉ स म य ेदेशी दा  

भगरी सं ाचे लेबल असले या 180 

एम.एल. या काचे या िसलबंद (48) 

बॉटल येक  कमंत 70/- पये माण े

एकुण क.अ.ं 3360/- पयाचा 

फया द :-बालाजी 

सोनाजी ल टवार वय 53 

वष वसाय नौकरी 

पोहेका 2078 नेमणुक 

पोलीस टेशन भोकर मो. 

नं. 9767114720 

 

आरोपी -  

 

 

.खुलासा :-सादर िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकानी यातील आरोपी हा 

ल जी चौक येथुन रोड या साईडन े डो यावर देशी दा  बॉ स घेवुन जात 

असाताना योगेश साईनाथ कसलोड वय 24 वष वसाय मजुरी रा. रहाटी ता. 

भोकर याने आपल ेता यात िवनापरवाना देशी दा  बेयकायदेशीर र या देशी 

दा  भगरी सं ा या 180 एम.एल. या काचे या िसलबदं (48) बॉटल येक  

कमंत 70/- पये माण े एकुण क.अ.3360/- पयाचा माल ितची चोरटी 

िव  कर याच ेउदेशाने ता यात | बाळगेला िमळुन आला हनून गू हा दाखल 

क न पूढील तपास पोहकेा 2078 ल टवार  यांच ेकडे दे यात आला आह े 
 

दाखल करणार- स.पो.उप.िन. दवण ेपो टे भोकर मोन-9552500385 
 

तपास करणार- HC/2078 ल टवार पो टे भोकर मोन-9767114720 
 

भारीअिधकारी--  माननीय पोलीस िनरी क पाटील    साहेब  मोबाईल नंबर 

99 23 10 45 21  

 

 

 



Ikks-LVs- mLekuuxj xq j-ua- 199@2022 dye 498v]504] Hkk-n-oh-izek.ks fn 07-12-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikks-LVs-ps 
uko  

Xkq-j-.k 
@vkez@i-uk-
dk 
@felhax o 
dye 

xqUgk vkez i-ukdk 
felhax ?kMyk o nk[ky  

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

gdhxr 

mLekuuxj xq j-ua- 
199@2022 
dye 
498v]504] 
Hkk-n-oh-izek.ks  
 
 
 
 
 

xwUgk- ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k  & lu 
2008 rs vkt ikosrks 
fQ;kZnhps ?kjh ekS- 
‘kkjnkuxj eq[ksM 
  
xwUgk - nk[ky rkjh[k 
osG &07-12-2022 
ps  osG 18-15 oktrk 
uksan ua- 19 oj- 
 nf{k.ksl 40 fd-eh- 
 
 
 
nk[ky dj.kkj ;kaps 
uko% iks-gs-dkW-2323 
,l ih tkedj iks-LVs 
mLekuuxj  eks 
9970975476 

fQ;kZnh&   
 
vkjksihps  uko&  

mf’kjkps dkj.k %& vkt jksth iks 
LVs yk ;sowu rdzkj fnY;ku 

 

vkjksih vVd fnukad osG o uksan 
ua  -----ukgh  

      Lkknj fouarh fd- oj ueqn rkjh[k osGh o 
fBdk.kh ;krhy vkjksihus fQ;kZnh R;kph iRuhl rh 
uksdjhl vlY;kus rq>kh ixkj ek>s ukos dj] rq>s 
oMhykauh yXukr gqaMk fnyk ukgh] rq>s vxksnh yXu 
>kys gksrs rq pkjh=fgu vkgsl Eg.kqu ‘kkjhfjd o 
ekufld =kl fnyk f’kohxkG d:u ?kjkrqu gkdyqu 
fnys oxSjs fQ;kZno:u ek liksfu lkgsckaps vkns’kkus 
xqUgk nk[ky 
 
Ikks-LVs-iz-vf/kdkjh ;kaps uko o eks-ua &  ek- liksfu 
ih-Mh-Hkkjrh lkgsc iks LVs mLekuuxj eks 
9579854437 
 
HksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps uko o eks-ua & 
   
s  
riklhd veaynkj  & iks-uk- 1119,u vkj 
Jheaxys iks LVs- mLekuuxj- eks ua- 9511645433 



               

 

 

 

 
   

    
    

    
  

  
    

 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 

     
  

  
     

   

 

 

 
   

   
    

 
 

  
    

   
   

     
    

 

  
    

      
  
     
   

 
 

   
 

    
   

 

   
            

          
            

                
           

 
            

 



पोलीस टेशन रामतीथ  गरुन.न ं195/2022 कलम 279.337.338,304 अ).भाद ंवी  134मो वा का काय ा   द.07/12/2022 

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

दाखल ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताचे नाव व प ा 

खुलासा  

रामतीथ  गुरन.195/22कलम

279.337.338. 

304अ.134मो वा 

का दाखल 

          
 

 

गु हयाचे कारण :-  

 

 

 

 

 द 25/11/2022रोजी 1600वा 

देगलूर ते नांदेड रोडवर सेवा पे ोल 

पंप समोर रोडवर 

दशा : दि णेस 10 कमी  

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

07/12/2022 चे 15.05वा टे.डा 

न द  16वर  

 

उिशराचे कारण - मयताच ेअं यिवधी 

क न तसेच दखुात अस यानआेज 

रोजी  फयाद दल ेव न दाखल  

 

घटना थळी भेट  

 

 गेलामाल–  

फयादी नाव= वीण ल मण भालेराव 

वय 27 वष वसाय शेतमजुरी जात 

महार रा अटकळी ता िबलोली जी 

नांदेड  मो 9922877717 

 

 आरोपीचे नाव व प ा   

आरोपी अटक :-  नाही 

 

चेकिल ट पुतता केली  

 

 केलेली कारवाई—----------मा.पोलीस 

अिध क  साहबे यांचे सुचना  

खुलासा_सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी फयादी यांच े

वडील मयत ल मण भुजंग भालेराव ह ेिशवाजी सोनाळकर यांचे मोटरसायकल  

मांक MH26U6814 पाठीमागे बसून अटकळी ते आदमपरू फाटा कडे जात 

असताना यातील नमूद आरोपी नमूद आरोपी  क चालकान े या या ता यातील 

क जोरात भरधाव वगेात हायगय व िन काळजीपणाने चालवून फयादीचे 

वडील मयत ल मण हा बसून जात असलेला मोटारसायकलीला पाठीमागून 

जोराची धडक देऊन फयादीचे वडीलाच े डो यास गंभीर दखुापत क न व 

सा ीदार िशवाजी सोनाळकर यास गंभीर दखुापत क न फयादीचे वडील 

ल मण भालेराव यांच े मरणास कारणीभूत झाला व अपघाताची मािहती 

कोणास न देता व उपचाराची मदत न करता पळून गेला वगैरे त ारीव न 

माननीय एपीआय चा यांचे आदेश नाय भेट पीएसआय इंगळे यां याकडे दला 

दाखल करणार :--  HC 620 कुलकण  मो न ं9175358880पो टे रामतीथ  

 

तपािसक अमंलदार -  पोउप िन इंगळे सा मो न7972146577 

पो टे भारी–सपोिन दघे साहेब मो.9834255985  

 



 

पो. े िबलोली गुरनः -241/2022 कलम 172,173,188,328 भा.द.िव सह कलम अ.सु.मा.का.  २००६ कलम २६.२७,३०(२)(a) िश ा पाञ कलम ५९   िद. 
07/12/2022 

पो. े  चे 
नाव  

गु.र.न व 
कलम  

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िफयादीचे नाव व प ा/आरोपीचे नाव व प ा हकीकत 

िबलोली  पो. े .िबलो
ली भाग-1 
ते 5 गुरनः -
241/2022 
कलम 
172,173,1
88,328 
भा.द.िव 
सह कलम 
अ.सु.मा.का
.  २००६ 
कलम 
२६.२७,३०(
२)(a) िश ा 
पाञ कलम 
५९   

गु.घ.ता.वेळव 
िठकाणः िद.07/12/22 चे 14.00 
वा सुमारास जुना म वत  बँकेचे 
जवळ  कंुडलवाडी रोड,िबलोली 
आरोपीचे तादळाचे दुकानात 
 
 
                                      
गु ा दाखल 
िद.0७/12/2022 चे 17.40 वा 
नोदं नं 1४ वर 
 
िमळाला माल – गुटखा 
पानमसाला व सुगंधीत तंबाखु 
असा िविवध कंप ाचा ितबंधीत  
अ  पदाथ साठा िकंमती पये 
४११६२ 

िफयादीचेनाव-ऋिषकेश रमेश मरेवार वयः ३३ 

वष वसायः नौकरी.अ  सुर ा अिधकारी 

सहायक आयु  याचे कायालय अ  व  औषध 

शासन म.रा.वकशाप रोड ीनगर  नांदेड 

िज.नांदेड मो नं ९०२११११४११ 

  
आरोपीचे.नाव-  
 
आरोपी अटक - आरोपी अटक नाहीत. 

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीने आप ा तांदळ दुकानात गुटखा,पानमसाला व 
सुगंधीत तंबाखु असा िविवध कंप ाचा  ितबंधीत अ  
पदाथ साठा िकंमती पये ४११६२ चा मु ेमाल म.रा.िव ी 
कर ाचे उदेशांने बाळगुन िमळुन आला वर  माणे 
गु ा दाखल क न मा.पो.िन साहेब यांचे आदेशाने पुढील 
तपास सपोिन क े  सा. यांचेकडे िदला   
 
तपािसकअंमलदार- सपोिन आर एम क े पोलीस ेशन 
िबलोली मो नं ८९५०८२७५६३  

दाखलकरणारः -एस.एस.बादेवाड पोलीस ेशन,िबलोली.मो.नं 
८८०६४०४५०९ 
 

भारी  अिधकारी- ए.एन.न टे पो. े .िबलोली. मो.नं. 
९८२३८०२६७७ 

 



 

पोलीस टेशन भोकर गरुन 474/2022 कलम 379 भादवी सह कलम 135 भारतीय िव तु कायदा 2003     द 07.12.2022 
पो टे च े

नाव 

गुरन/ कलम ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण/ गु हा दाखल तारीख 

वेळ व ठकाण 

 फयादी व आरोपी चे नाव  हक कत 

पोलीस 

टेशन 

भोकर 

भोकर गुरन 474/2022 

कलम 379 भादवी सह 

कलम 135 भारतीय 

िव ुत कायदा 2003      

ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण - दनांक 18/11/2022 

रोजी वेळ 12.20 िमिनटांनी संभाजी नगर ता. 

िहमायतनगर दशा प ीमेस 10 कमी 

अंतरावर 

 

उिशराच ेकारन - आज रोजी पो. टे. ला येउन 

लेखी त ार द यान.े 

 

चोरीस गेलेला माल - महिवतरण कंपनीची 

एकंदर 3240युिनटची वीज चोरी केलेली 

आह.े. या युिनटची िनधारण पय े96745/- 

इतक  रकम 

िमळाला माल - काळया रंगाचा सरवीस वायर 

कमत अंदाजे 400/- पय े व तसेच फ ड 

वे ड ग मशीन कमत अंदाजे 25000/- पय े

एकुण कमत 25400/- पय ेमुदमेाल ज  

गु हा दाखल तारीख वळे व ठकाण दनांक 

07/12/2022 वेळ 18:31   न द मांक 25 

फया द - ी. पवन पुरभा भडंगे 

वय 31 वष रा. िहमायतनगर 

सहा यक अिभयंता महािवतरण. 

िहमायतनगर  

 

 

आरोपी -  

 

 

खलुासा सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीतांनी 

संगणमत क न दनांक 18/11/2022 रोजी मी वत. व माझ े सहकारी नामे ी 

परमे र िघरमाजी शद े 2) ी नारायण ग िवदराव आडे सदरील ठकाणी जाऊन 

पाहणी केली असता संभाजी नगर प रसरात ता. िहमायतनगर िज. नांदडे येथ े

अनािधकृत वीज वापर (वीज चोरी) होत अस याचे िनदशनास आले असता प रसरात 

गुतेदार यां या संगनमतान ेसु  अस याचे तेथील उपिसिथत यांचे कडुन िवज चोरी चे 

कळाले कळाले नळयोजने या कामाक रता लागणारे िवघुत उपकरणे जसे PIPE 

JOINTजोडभार (3के. ड यु) या जवळील महािवतरण या कंपनी या लघु दाब 

वािहनी व न काळया रंगाचा सरवीस वायर अंदाजे 200फुट वायर या साहा यान े

आकडा टाकुन आि धकुतपण े वीज वापर करताना आढळुन आले वीजचोरी साठी 

वापर यात आलेले सािह य ज  कर यात वगैरे मजकुराचे त ारी अजा व न मा. पो. 

िन. साहबे यांच े आदशेान े वर माण े गु हा दाखल क न पुढील तपास पोहकेॉ/2078 

ल टवार यांचे कडे दला. 

दाखल करणार - सपोउपिन दवणे पो टे भोकर मोन-9552500385 

तपास करणार - HC/2078ल टवार पो टे भोकर मोन-9767114720 

भारीअिधकारी--  माननीय पोलीस िनरी क पाटील साहबे  मोबाईल नंबर  99 23 

10 45 21  

 



   
 

 

गुरण 277/2022 
कलम 12(अ) 
म.जु.का. 
 

िद.07/12/2022 रोजी18.00 वा. 
चे.सुमारास परमे वरमंदीर                   
परीषरातील (बस थानक) 
भाजीपाला  गाडयाजवळ 
 

िद.07/12/2022 रोजी 18.35 
वाजतान द .25 वर 
 
 
 
 
 

नंदलाल भुरालाल 
चौधरी  वय 39 वष, 
यवसाय-नोकरी 

(सहा.पोलीस 
िनरी क),रा. 
पो. टे.िहमायतनगर  
िज. नांदेड 
मो.9764123018 
 
 

 

सादर िवनंती की,वरनमुद ता.वेळी व िठकाणी यातील आरोपी  हा 
परमे वर मंदीर परीषरातील भाजीपा या या गाडयाचे पाठीमागे 
(बस थानक) येथे िमलन लोज नावाचा मटका खेळत व खेळिवत 
आसताना िमळुन आला वगैरे िफय द व न बाजुस माणे  गु हा दाखल 
क न पुिढल तपास कामी मा.पो.िन.साहेब यां या 
 आदेशाने  पोना 1272 नागरगोजे  यां याकडे िदला आहे.               
 

 १) 1120/- याम ये 100 .दाराचे02 नोटा,50 .दराचे 16 
नोटा, 20  दराचे   04  नोटा,10 दाराचे 04 नोटा02 )  00.00/- एक 
बॉलपेन, उक काबनचा तुकडा  आिण एक पांढरया रंगाची िचठठी 
यावर िमलन लोजअसे िलहलेले व यावर सु वातीचा   आकडा 5 

X  150 शेवटचा आकडा 1X50 असे िलहलेले जु.वापरते.             
पोहेकॉ-2281 शेखलायकमो.नं. 7888218751 

 पोहेकाँ 2303 िसगनवाड मो.नं.9049075521 
पो.िन. ीिब.डी.भुसनुरमो.नं. 934774799

 

 



पो ट च ेनाव इ लापरु गरंुन ं117/2022 कलम 379,34 ipc दनाकं 7.12.2022 

पो ट च े

नाव 

गुरंनं व कलम गु हा दाखल तारीख वेळ 

व न द नंबर 

गु हा घडला तारीख वेळ 

व ठकाण 

फयादी खलुासा  

इ लापु

र 

117/2022 

कलम 

379,34 ipc 

 

 

 

Rtpc 

Lpc/2622 

वाघमारे  

Mob no. 

78418737

59 

, गु हा दाखल तारीख 

वेळ व न द नंबर-

दनांक 

07.12.2022चे 

18.10वाजता न द 

नंबर 18 

 

गेला माल-  

3Hp  ओटा कंपनीचे 

इलेि क मोटार 

कमती 5000 पये 

दनांक 3.12.2022 

च े23.00 ते 

द.4.12.2022 चे 

06.00 दर यान शेत 

गट .43 सांगवी 

िशवार ओहोळा वर 

 

 

उिशराच ेकारण 

आज रोजी येऊन 

त ार द याने 

इंदल िव ल राठोड  वय 

50वष धंदा शेती राहणार 

नंदगाव तांडा मोबाईल नंबर 

98 23 30 38 15 

 

आरोपी 

 

सादर िवनंती क  यातील फयादीने आज रोजी 

पो टेला येऊन त ार दली क  माझे शेतात गट मांक 

43 म ये पाच एकर जमीन सांगवी िशवारात आह े

माझी शेतातील ओहळ( ना यावर) ओटा कंपनीची 

इलेि क मोटर नमूद आरोपीतानी चो न ने या या 

संशय आह े  तरी यांचेवर यो य ती कायवाही हावी 

वगैरे जबाबदाव न गु हा दाखल 

 

दाखल करणार - Asi िनवळे मोबाईल नंबर 

9423441526 

तपास-   Asi त डेवाड Mob no. 8080308059 

 

 
 



पोलीस टेशन मखुडे गरुण- 371/22 कलम 326.324.504.506 भादवी दनांक 7/12/2022 

 पोलीस टेशन 

मुखडे  

 ग ुघडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खुलासा 

पोलीस टेशन 

मुखडे 

गुरण- 371/22 

कलम 

326.324.504

.506 भादवी 

माणे 

 

 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण 

दनांक द.6/12/2022 

रोजी 2100 वाजता 

पारावर मौज ेके र  

मुखडे. 

.  

 

गु हा 2018 दाखल दनांक 

7/12/22 रोजी वेळ 

21:23न द मांक 18 

फयादी  – माधव नागनाथ कबीर वय 20 वष 

वसाय िश ण राहणार के र तालुका मुखडे 

िज हा नांदडे. मोबाईल मांक 9960334981. 

 

आरोपी_  

. 

 

खुलासा-       सादर िवनंती क  नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीन े फयादीस तू मला कस ंकाय बोललास या कारणाव न व 

पाठीमागील भांडणाचा राग मनात ध न फयादीस िशवीगाळ क न 

चाकून े डाव े कानाजवळ, डावे छातीजवळ व तसेच उजव े दडंावर 

मा न गंभीर जखमी केले व िजव ेमार याची धमक  दली  वगैरे एम 

एल सी  जबाब व न माननीय पोलीस िनरी क साहबे यां या 

आदशेाने गु हा दाखल. 

गु हा दाखल करणार -पोह ेका /2367 माडपते   पोलीस टेशन 

मुखडे. मोबाईल मांक 8390248699. 

तपासीक अंमलदार  –  सपोनी बोधिगरे पोलीस टेशन मुखेड. 

मोबाईल नंबर 8369695184 

 

 



पोलीस टेशन नायगावं गरुन ं:- . 184/2022 कलम 328 188 272 273 भादवी सह कलम  26  (2) ,27,  30 (2) , (अ) , 59 अ सरु ा मानदे अिधिनयम 2006 माण े   दनांक. 

07/12/2022 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 गु हा रिज टर नंबर व कलम  गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयादीचे नाव व प ा मोबाईल 

नंबर, आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 

अटक होय /नाही 

हक कत 

पोलीस टेशनच ेनाव 

नायगांव  

गुरन:ं-184/2022 कलम 328 

188 272 273 भादवी सह 

कलम 26 (2) , 27, 30 (2) 

,(अ) 59 अ सुर ा मानद े

अिधिनयम 2006 माण े    

 

िमळाला माल:-1)  

शासनाने ितबंिधत केललेा 

SR 7000 असे िलिहलेल े

गुटखा एकूण 46800 /-  

पयाचा माल . 

 गु हा घडला दनांक:- 

07/12/.2022 च े 16:00 वा   

आरोपीच े तीन प ाचे घरात नाना 

नानी पाक जवळ जुना म ढा नायगाव 

तालुका नायगाव 

 

दशा :  दि णेस 01  क.मी.   

 

 गु हा दाखल दनांक:-

.07/12/2022  टे डा.नोद नं.  26 

वर वळे 19:59  :वा  

 

 

 

 फयादीचे नाव  व प ा:- िवलास 

मोतीराम मु तापुरे वय 54 वष 

वसाय नोकरी  पोहकेा 2006 

नेमणूक पो टे नायगाव मो नं 

9325850996 

 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 आरोपीचे नाव व प ा:-  

आरोपी अटक :-  

खुलासा :- वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीन े

िवनापरवाना बेकायदेशीर र या शासनाने ितबंिधत 

केले या अ पदाथाची/ गुट याची चोरटी िव  कर याच े

उ ेशान े बाळगून िमळून आला वगैरे फयादीव न गु हा 

दाखल क न पुढील तपास मा.पो.िन. शदे साहबे ह े वतः 

करीत आहते 

 

दाखल करणार :-  पोहकेॉ/2304 टो पे. पो. टे.नायगाव 

मो.न.9823262304 

तपासी अमंलदार :-  मा.पो.िन. शदे साहेब  पो टे नायगाव 

मो.न 8975769508  

 

  

  

 

 



पो टे मरखले ग ुर न ं260/2022 कलम  454,380  भा.द.िव अ वय े द 07.12,2022   

पो. टे. चे 

नाव  

गुरन / आ.मृ / 

पनाका / िम सग 

घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम सग घडला व दाखल  फयादी च ेनाव व प ा व 

मो. न.ं आरोपी च ेनाव व 

प ा, आरोपी अटक होय / 

नाही 

                 ह ककत  

मरखेल ग ुर नं 

260/2022  

भादिव कलम 

454, 380, 

अ वये 

गु हा घडला ता., वेळ व ठकाण - द ०१/१२/२०२२ रोजी १०.०० वा. त े
१७.३०वाजताचे दर यान फयादीचे राहते घरी मौजे भूतनिहपरगा तालुका देगलूर 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :- द. 07/12/2022च े19.22 वा. न द नंबर :-  30 वर 

गेलेला माल - 1) एक जोड,  सात ाम सो याचे झमुके व याची फुले कमत 28 हजार पय े

2) पाच ाम सो याचे अंगठी कमत वीस हजार पय े3) एक तीन ाम सो याची अंगठी 12 

हजार पय ेअसा एकूण कमती 60000 पय ेचा माल 

 आरोपी अटक - िनरंक 

➡  उिशराचे कारण, -  फयादीची आई ही देवदशनासाठी बाहरेगावी गेलेली अस यामळेु 

फयादीस घरातील काय व तू चोरीला गेलेली आह े ह े समजले नस याने फयादी पोलीस 

टेशनला आला नाही आज रोजी फयादीची आई घरी आ यानंतर फयादीने याच े आईस 

िवचारले क  घरातील प ाचे पटेीतील चोरीला  गे याचे  सांिगत याने फयादीची आईने पटेीत 

ठेवलेल े वरील वणना या मालाची चोरी झा याचे सांिगत याने फयादी याने आज रोजी 

पो टला येऊन त ार दली. 

फयादी च े नाव :- 

आ माराम संजय भुताळे 

वय पंचवीस वष वसाय 

शेती राहणार 

भूतनिहपरगा  तालुका 

दगेलूर मोबाईल नंबर 96 

65 40 292 

आरोपी चे नाव –अ ात  

FIR दले का होय/नाही :- 

होय. 

चेकिल ट ची पूतता केली 

आह े:- 

सादर िवनंती क  नमुद  नमुद ता रख  व वेळी यातील कोणीतरी अ ात 
चोर ाने फयादीचे घरा या लॅब वर चढून बाथ म या पायरीने घरात 

वेश क न फयादी या मध या घरा या दारा या कुलूप तोडून घरातील 
प ा या पेटीतील ठेवलेले सो याचे दािगने वरील वणनाच ेएकूण कमती 

साठ हजार पयां या म◌ाल कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेले फ. 

आज रोजीपोलीस टेशनला येऊन त ार◌ीजबाब द याव न गु हा 

दाखल. 

पो. टे. भारी अिधकारी नाव व मोबाईल नंबर :-  पोिन गु े सा पो. टे. 

मरखेल मो. नं. 8830564618 

तपास करणार - सपोनी म  े 

दाखल करणार:- PSO- पो ना 1638 पोिलस टेशन मरखेल मोबाईल 

नंबर 9552516287 



पोलीस ेशन देगलूर  गूरन.541/2022 क 379 भा द वी  िद   07/12 /2022 

पोलीस ेशन 
चे नाव 

गू.र.न.व कलम   गू.घ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफयादीचे नाव व प ा व मो नं खुलासा:--- 

देगलूर  गूरन.541/202
2 
क 379 भा द वी  

माणे  
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद. 
06/12/.2022 रोजी रा ी 
09.00 वाजता ते िदनांक 
07/12/.2022 चे 08.00 
वा चे  दर ान  शेत गट  
793  मधील  शेतातील 
ओपन  शेड म े   देगलुर  
िशवार  ता देगलुर  
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद. 07/12/2022 रोजी  
वेळ 18.45 . नोदं नं. 23 
वर  
 

िफयादीचे नाव व प ा व मो - 
िवरकुमार   िपराजी पोकलवार  
वय 30 वष वसाय –शेती ,रा. 
लाईन ग ी  , देगाव  रोड , 
देगलुर  ता देगलुर  
मो नं  9767039309 
 
 
 
आरोपी –आ ात  
 
गेला माल – सोयाबीनचे 12 
कटटे वजन 5 ं टल  िकं अं  
25000/-   चा माल    

 खुलासा:-- 
 सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण  यातील कोणीतरी 
अ ात चोर ाने 06/12/.2022 रोजी रा ी 09.00 वाजता ते िदनांक 
07/12/.2022 चे 08.00 वा चे  दर ान  शेत गट  793  मधील  
शेतातील ओपन  शेड मधील  सोयाबीनचे 12 कटटे वजन 5 ं टल  
िकं अं  25000/-   चा माल   चो न नेला आहे   वगैरे  िफयादीचे 
जबाबा व न  गु ा दाखल  
दाखल करणार:- पो ना 1176 बग   ने.  पो. े . देगलुर  
 
तपािसक अंमलदार- ASI  िमरदोडे    पो े  देगलूर   
 
पो े  भारी अिधकारी नाव व मो नं:-- 
पोिन ी माचरे   मोनं 9821159844 
 

 

 



¯पोलीस ेशन देगलूर  गूरन. 542/2022कलम 65 ई  म ोॲ  िद 07.12.2022 

गू.र.न.वकल
म 

गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

गूरन. 
542/2022क
लम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद 7/12/.2022 रोजी वेळ 
19.00  वा.  नागसेस  चौक  येथे  
सावजिनक  रोड चे  बाजुला   
देगलुर  
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 07 .12.2022 रोजी वेळ 
20..08 वा.नोदंनं  28 
 
 
 

िफयादी चे नाव- ीकांत  
माधवराव मोरे   वय -34 वष पो 
उप िन  ने. पो. े . देगलुर मो.न. 
7977418500 
 
आरोपीचे नाव-   
 
 
 
िमळाला माल – देशी दा  
िभंगरी सं ा 180 Ml  ा 12 
िसलबंद बॉटल की िकमत 
70 माणे िक. 840/- पयाचा 
माल    

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने हा िवनापरवाना 
बेकायदेिशर र ा  देशी दा  िभंरी सं ा असे लेबल असलेली 180 एम एल 

मतेची एकुन 12 िसलबंद बॉटल की िकमत 70 माणे िक. 840/- पयाचा 
माल   चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब 
व न गु ा दाखल  
 
दाखल करणार- पो ना 1176 बग  .ने. पो े देगलुर 
  
तपािसकअंमलदार-    पोकॉ 580 तलवारे     ने. पो े  देगलुर 

 
पो. े . भारी अिधकारी नाव व मोनं:--पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
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गुरण 278/2022 
कलम 
324,249,504,50
6,34भादिव 
 

िद.07/12/2022 चे 
20.00वा.िफर.चे.घरा 
समोर मौ.जवऴगाव 
ता.िहमायतनगर                           
प चमेस 18 KM 
 
 
 

िद.07/12/2022 
रोजी23.06 वाजतान द 

.27वर  
 
 
 
 
 
 

 

 

सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेऴी व िठकाणी यातील 
आरोपीतानी संगनमत क न  िफय दी बाईचे डावे हातावर 
िव याने मा न जखमी क न ितस चार टाके बसले असुन 
र त िनगाले आहे व िछनाल रां ड तझुा नवरा कोठे गेला आहे 
याची आ ही दाखवतो तु आ हास िलहलेला बाँ ड का 

दाखवत नाही असे अव चे भाषेत िशवीगाळ क न मला िजवे 
मार याची धमकी िदली  वगैरे जबाब व न गु हा  दाखल 
क न पुिढल तपास कामी मा.पो.िन.सा.यां या आदेशाने बीट 
पोहेकाँ1893 पोटे या याडे िदला आहे   
 

पोहेकॉ-2281 शेखलायकमो.नं. 7888218751 

 पोहेकाँ/1893 एन.टी.पोट
मो.नं.9067901830 

पो.िन. ीिब.डी.भुसनुरमो.नं. 
934774799 

 



            
 

  
                 

           

 
 

 
 

  
 

      
   

      
  
   

  
  

 
      

 
    

    
     

     
      

     
   

   
 

    
      
    

 
    

  

          
        
        
        

    
 
 

      
  

   
 

 

 

 

 



  
  

 
पो टे नांदडे ामीण 

मो.

पो टे नांदडे ामीण मो. .



 
  

 
पो टे नांदडे ामीण 

मो.

पो टे नांदडे ामीण मो. .



मो. .7620451824. 

 

 

पो टे नांदडे ामीण 

मो. .
पो टे नांदडे ामीण मो. . 



मो. .7387174654. 

 

पो टे नांदडे ामीण 

मो.

पो टे नांदडे ामीण 

मो.



पो. टे च ेनाव मदुखडे गरुन 246/2022 कलम 324,323,506,504 भा.द.वी, 4/25 भा.ह.का  दनाकं  07/12/2022 

पो टे च ेनाव  

 

गरुन/आ /पनाका 

/िम सग व कलम  

गु हा /आ /पनाका /िम सग 

घडला व दाखल  

फयादी च ेनाव खबर देणार/आरोपीच ेनाव व प ा हक कत  

 मदुखेड 

 

 

  

   भाग 1 त े5 गरुन 

246/2022 कलम 

324,323,506, 

504 भा.द.वी, 4/25 

भा.ह.का  

गु हा घडला - दनाकं 

07/12/2022 च े13.00 च े

समुारास फयादी या घराच े

बाधंकामावर मौज ेमगुट 

तालकुा मदुखडे िज हा नादंेड 

पि मसे 15 कमी 

 

गु हा दाखल - दनाकं 

07/12/2022 च े20.50 वा 

न द नबंर 20 

फयादी च ेनावं -  

 

आरोपी च ेनाव -  

  

  

खलुासा -सादर िवनतंी क  वर नमदू तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी व फयादी ह े ना यान े आई व मलुगा असनू यातील फयादीची 

मलुगी िहच ेघराच ेबाधंकाम चालू असनू फयादी आई ही बाधंकाम चालू 

असले या कामावर पाणी टाकत असताना यातील कॉलम नबंर 02 मधील 

आरोपी हा  ितथ ेआला व हणाला क  त ूमा या मोक या जागते तु या 

बाधंकामाच ेगजाळया स या का काढत आहसे या कारणाव न फयादी व 

आरोपी यां यात बाचाबाची झाली व आरोपीन े फयादी आईस िशवीगाळ 

क न हातातील खंजीरण े डो यात मा न दखुापत केली व धमक  दली 

वगरेै फयाद व न पो.िन. साहबेां या आदेशान ेवर माण ेगु हा दाखल. 

दाखल करणार - HC/77 रिव पी. लोहाळे पोलीस टेशन मदुखडे 

तपािसक अमंलदार -HC/2255 कवठेकर 

पो टे मदुखेड मोबाईल न.ं 8766442488 









पो. टे.धमाबाद  

आम ृ न. 

27/2022  

कलम 174 

सीआरपीसी 

माणे 

आम ृघडला वेळ . दनांक 

05/12/2022 रोजी वळे 21-30 

वाजता तु हाला सरकारी 

दवाखाना उमरी तालुका िज हा 

नांदडे. 

 

आम ृदाखल तारीख वेळ दनांक 

07/12/2022  

चे 18-24  

न द न.21 

      

 

 

 

 

खबर दणेार =  

मयताचे नाव = 

 ाने र संभाजी 

मु गलवाड वय 32 वष 

राहणार बाचेगाव 

धमाबाद. 

 

मरणाचे कारण - च र 

येऊन उपचारादर यान 

मृ य.ू 

 

 

 

खुलासा-सादर िवनंती क  यातील नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील खबर दणेार 

िहचा पती नाम े ाने र संभाजी मदुगल वाड हा च र येऊन कापसाच े शेतात खाली 

पड याने बेशू  अव थेत असताना खबर दणेा यांनी सरकारी दवाखाना उमरी येथ े

उपचार कामी दाखल केले असताना ते उपचारापवू  द. 05/12/2022 वेळ 21-30 

वाजता मरण पावला आह ेवगैरे मजकुराची जबाब व कागदप  आज रोजी पो टेला ा  

झा याने मा. पोलीस उपिनरी क पंतजी साहबे यां या आदशेाने आ  दाखल. 

 

दाखल करणार  

पोह ेका 2414 पाटील  पो ट धमाबाद मो.9421761460 

 

तपासी अंमलदार =  

ASI आड ेपो. टे धमाबाद मो.न.9552060875  

 

पोलीस िनरी क- 

िहबारे सर पो. टे. धमाबाद मो. 9764574333.  


