
 

iksLVs  fyacxkao xqjua %&  15@2023 dye 302]201]120] ¼c½]34 Hkk-na-fo-   fnukad 27@01@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 

 

iksLVs ps 

uko 

fyaCkxko 

 
 

 

xqju ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k  &  

fnukad 22@01@2023 jksth 

22-00 ok rs 23-00   

oktrkps njE;ku vkjskih 

dz 1-;kps jkgrs ?kjh ekSts 

fiaijh eghiky  

 

fn’kk o varj %&  

mRRkjsl 09 fdeh- 

 

xqju nk[ky-rk-osG-%  

fnukad 27@01@2023 

 ps 04%58  oktrk  

uksan uacj 06 oj  

xqjua %&   

15@2023 

dye  

302]201] 

120] ¼c½]34  

Hkk-na-fo-   

 

 

 

 

fQ;kZnhps uko %&  

dksafMck ckiqjko dstfxj o; 36 

jkg.kkj iks-LVs fyacxko rk-ft-ukansM  

eks ua 8830763211 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

  

vkjksihps ukao % &  

vkjksih vVd %& --- 

foyackps dkj.k %& fu”iUu >kY;kus 
ljdkj rQsZ fQ;kZn fnyh vkgs- 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rkfj[k osGh o fBdk.kh ;krhy 

vkjksihrkauh dV jpqu ;krhy e;r  fgps fgps lkscr izse lac/kkeqGs e;r 

fgph lks;jhd eksMyh R;keqGs vkjksih ;kaph lektkr cnukeh o vieku 

>kyk ;k dkj.kko#u vkjksihrkauh viklkr lax.ker d#u o dV jpqu 

vkjksih dz -1 ;kps jkgrs ?kjh e;r fgpk nLrhus xGk vkoGqu [kqu dsyk o 

frps izsr iksR;kr Bkdqu ‘ksrkr usoqu tkGqu jk[k Hk#u ik.;kr Vkdqu nsoqu 

iqjkok u”V dsyk oxSjs fQ;kZn o#u xqUgk nk[ky d#u rikl vkEgh Lork 

liksfu iokj dfjr vkgksr- 

nk[ky dj.kkj %& liksfu iokj  iks-LVs-fyacxko eks-ua 9823288458 

rikfld vaeynkj %& liksfu iokj  iks-LVs-fyacxko eks-ua 9823288458  

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu iokj  iks-LVs-fyacxko eks-ua 9823288458 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
 1½ ek-iksfyl vf/k{kd lkgsc ukansM eks ua 9823410506 2½ vIIkj iksyhl 
vf/k{kd lkgsc]mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh fodzkar xk;dokM /kekZckr eks-
ua-9423793741 liksfu iokj iks-LVs-fyacxko eks-ua 9823288458]]gs fn 
26@01@2023  jksth ps 21%00 fn 27@01@23 ps 05%08 ok  uksan ua- 07 oj 
jokuk 
?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %&& HksV iq<s pkyq vkgs 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



पो. टे ई लापरु ग.ुर.न ं17/2023 कलम 379,भा.द.वी. द 27/01/2023. 

पो. टे चे 
नाव 

ग.ुर.न.ंव 

कलम 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  फयाद  च ेनाव  खलुासा 

ई लापरु  गूरन ं

17/2023 

कलम  

379 

भा.द.वी  

.गू.घ.ता.वेळी व ठकान :-

द.25/1/2023 रोजीच े 23:00 त े

च े समुारास मौजे इ लापरू 

शवार शेत सव नंबर 114 

मधील घराजवळ इ लापरु ता. 
कनवट िज. नांदेड. 

 
 

ग.ूदा.ता.वेळ :  

द 27/01/2023. 

रोजी  11.05 

टे. डा.14वर. 

 
. 

फयाद :  

नारायण पता सखाराम दंतलवाड 

वय 76 वष यवसाय शेती 
रा.ई लापरु  ता. कनवट िज.नांदेड  

मो. .9421758167 

 
आरोपी:- अ ात 

 

गेला माल:  

मो.सा. .  13,000 पयाच ेगाडीच े

दोन लोखडंी चाक, आखाड जुने 

वापरण े कमती ची 
मळाला माल ◌ः Nil  

  

    सादर वनंती क  वर नमदू ता वेळी व ठकाणी. यातील नमूद 

फयाद  यानी याचें शेत सव नंबर 114 मधील घराजवळ बैलगाडी 
उभी केल  असता केल  तर  अ ात चोर यानंी बैलगाडीचे लोखडंी 
दोन चाक व आखाडा चो न नेले. वगैरे अजाव न  मा.Api सा. यां या 
आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी asi त डवेाड  सर  

यां याकड े दला. 
 

दाखल करनार   

 Pso Asi लुगंारे मो.न ं9881153302 

 

तपासीक करणारे : 

.Asi  त डवेाड   मो.न ंइ लापरु. 8080308058 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 

 



 

पो. टे मनाठा. ग.ुर.न.ं13/2023 कलम ,454,457,380,34,भादवी माणे. द.27/01/2023 

पो. टे 

च ेनाव 

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

मनाठा गुरन  

13/2023 

 कलम 

 454,457, 
380,34, 

भादवी  

 गुरन.घ.ता.वेळ व ठकाण  

दनाकं 24/01/2023  च े

सकाळी  08:00  वा त े द 

25/01/2023 च े  10:00 वा.च े

समुारास न वआंबाद  मनाठा 
कापुस ठेवले या घरामधनु 

ता.हदगांव िज.नादेड 

 

ग.ुदा.ता.वेळ 

दनाकं:- 27/01/2023 

वेळ 00: 41 वा. 
न द न ं02 वर  

 

गेला माल :- 

 सात त ेसाडसेात क टल 

अंदाजे कंमत 50,000/ 

प नास हजार पये  

 

फयाद :-  

सतंोष ल मणराव सयुवंशी  वय 48 वष 

धंदा शेती व नौकर  ( श क) रा. मनाठा 
ता.हदगाव िज.नादेंड  

मो. .9657594559 

    

FIR त दल  होय 

 

आरोपी नांव:-  
.  
 

उ शराच ेकारण:- 

 आज रोजी पो. टे.ला येऊन त ार 

द याने  
 

सादर वनंती क वर नमदु तार ख वेळ व ठकाणी यातील 

आरोपी ानंी सगंणमत क न फयाद ने याच े नवी आबाद  

घराम ये ठेवलेला दरवाजा बंद कुलूप लावनू ठेवले या कापूस 

घराचा क डा तोडून सात त े साड े सात ि वटंल चो न नेला वगैरे 

मजकुराच ेजबाब व न सपोनी साहेबां या आदेशाने गु हा दाखल 

क न पुढ ल तपास बीट HC/21 23 गर  यां याकड े दला. 
 

तपासीक अ धकार  याचं ेनांव-:  

HC/2123 गर   साहेब  पो. टे.मनाठा   मो न-ं9604822123 

 

दाखल करनारा-  
PSO- HC/47उघड ेसाहेब   पो. टे.मनाठा म .न.ं7350694447 

 

पो. टे. भार  अ धकार  याचं ेनांव व मोबाईल नंबर:- 

मा.स.पो. न.साहेब पो. टे. मनाठा   
:- 

 
 



 

iksLVs  fyacxkao xqjua   गुरन नं.  :- 14/2023  fnukad 27@01@2023 
पो. ट.े च ेनाव  गरुन / कलम  गरुन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग 

घडला व दाखल  
िफयादी च ेनाव व प ा व मो. नं. 
आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी अटक 
होय / नाही 

                 हिककत  

िलंबगाव भाग 01ते 05 
गुरन नं.  :-  
14/2023 
कलम :-  
283.भादिव  

 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 िद.26./01/2023 चे   सुमारास 
22.30 समुारास लबंगाव ते 
नांदेड रोड हॉटेल आपला समोर  
अंतर दशा  ता.जी .नांदेड 
दशा  

 

पूवस 04 क.मी 
 बीट नंबर01                          

 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

िद.27./01/2023  

चे  0049.वा. 
न द नंबर :- 02  वर  

 
 

िफयादी चे नाव  
मंुजाजी अशोक चौरे वय 32 वष 
यवसाय नोकरी बोका 95 पोलीस 
टेशन िलंबगाव ता. नांदेड मोबाईल 
मांक 99 23 23 70 94 

 
आरोपी  
 
 FIR िदल ेका होय/नाही :- होय. 
 
आरोपी अटक :-आटक नाही 
 
चकेिल ट ची पूतता केली आह े:- 

खुलासा -सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील नमूद आरोपीने आप या ता यातील कार 
ही सावजिनक रोडवर धोकादायक ि थतीत उभी क न 
प रि थतीकडे दुल  क न या या पाठीमागनू नांदेड बाज ू
कडून िलमगाव बाजकूडे येणा या वाहनानंा अपघात धोका 
इजा होईल अशा रीतीने उभा के याचे िमळून आ याने 
याचे िव  सरकार तफ िदली वगरेै मजकुरा या जबाबा 
व न  मा.सपोनी ी पवार  साहेब यां या आदेशाने 
पुढ ल तपास hc 2941मोरे  यां याकड े दला. 
 

दाखल करणार :- 
 PSO Hc 1753 दासरवाड मोबाईल नंबर 9421766987 
तपािसक अंमलदार :- 

 Hc 2941 मोरे सा .पो. टे. िलंबगाव  मो. नं 9822337382 

पो. ट.े भारी अिधकारी  नाव व मोबाईल नंबर :- 

स. पो. िन. पवार  साहेब पो. टे. लबगाव  

 मो. न.ं 9823288458 

 

 
 

 

                        



             

 
       

     
  

   
  

  
   

     
   

      
    

     
    

 
  

  
  

    

  
     

      
   

    
 

    
 

     

 
   
     

           
         

        
           
         

           
        

         
           
          

        
         

         
        
        

 
      

 
 

 

 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक गू े अहवाल िद.27/01/2023 

पोलीस ेश
नचेनाव 

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

देगलूर गूरन.  
42/2022 
क 
324,,323 
,504,506 
,34 ,भा द वी 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.26.01.2023 रोजी 
10.00वा.चेसुमारास िज ा 
प रषद शाळेसमोर बागन 
टाकळी  ता देगलूर 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.  27/01/2023रोजी 
वेळ 14.25वा. 
 नोदंनं. 20वर 
 
 
 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा  
पंकज मारो◌ेती सोनकांबळे वय24 
वष वसाय शेती रा बागनटाकळी 
ता. देगलुर मो. 7065661683 
 
आरोपी–   

 
उिथराचे कारण- 
दवाखा ात िवलाज क न आज रोजी 
पो ेला हजर येवुन त ार िद ाने  

खुलासा:-- 
सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण 
यातील आरोपीतांनी संगनमत क न  शेतीचा वाद िमटवुन 
घे ाचे कारणाव न िफयादी व सा ीदार यांना िशवीगाळ 
क न थापड बु ाने मारहाण केली तसेच िफयादी यास 
आरोपी  दोन याने काठीने व आरोपी  चार चाकुने मा न 
दुखापत केली तसेच सा ीदार वंदना िहस आरोपी  एक याने 
काठीने कोपरावर मा न दुखापत केली तसेच सा ीदार 
वैशाली िहस आरोपी  तीन हीने दगडाने पाठीत मारहाण 
केली व िजवे मार ाची धमकी िदली वगैरे िफयादीचे 
जबाबव न गू ा दाखल 
 

दाखलकरणार:- 
पोहेकाँ 1666 शेख पो. े . देगलुर9823206916 
 

तपािसकअंमलदार– 
पोहेका 2462 क े मो न 9223692462 
 

पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ीमाचरेमोनं 9821159844 
 

 

 

 



पो लस टेशन हमायतनगर येथील दैनं दन गु हे अहवाल दनांक,27/01/2023 

पो. टे. च ेनाव  गरुन / आ.म ृ/ 

व कलम  
गरुन / आ.म ृ/ पनाका / म सगं 

घडला व दाखल  
फयाद  च ेनाव व प ा व मो. न.ं 

आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 
अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

हमायतनगर 

 
आ  नंबर,’ 

05/2023 

कलम, 

174crpc 
 
 
 
 

आ .घडला.ता.वेळ,व ठकाण,,,  

दनांक 27/1/2023 रोजी, 07.00 

वाजताचे ,पुर व, वेळ न क  नाह , 
नंदकुमार दमक डवार, याचंे 
शतेातील इलेि क पोलावर 
सरसम शवार तालुका 
हमायतनगर 

 
 पि चमेस 05 कलोमीटर 
 
आ .दाखल.ता.वेळ. 

टे.डा.नंबर,,, 

 दनांक 27/01/2023 

रोिज,14,,,48 वाजता 
न द मांक 19 वर 
 
 
 

खबर,देणार,यांच,ेनाव,प ा,,  

बालाजी पता, नामदेव 

मंडलवाड,वय 39,वष, राहणार 

सरसम, तालुका हमायतनगर  

मोबाईल नंबर 9518797287 

 

मयताच,े नाव,, 

 वकास पता नामदेव मंडलवाड 
वय तीस वष यवसाय शतेी 
राहणार सरसम तालुका 
हमायतनगर 

 

मरणाच ेकारण,, 

इलेि क पोल वर ल ताराला 
गळफास घेऊन मरण पावला 
 
 

सादर वनंती क ,वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी  या तल, खबर देणार याचंा 
भाऊ नामे वकास नामदेव मंडलवाड वय,30 वष राहणार सरसम हा 
नंदकुमार दम क डवार यांचे शतेातील इलेि कल चे पोलावर ल ताराला 
गळफास घेऊन मरण पावला आहे मरणाबाबत सखोल चौकशी क न 
यो य ती कायवाह  करावी वगरेै मजकुरा या लखेी अज द यान ेमाननीय 
पो न साहेब यां या आदेशान ेअमर दाखल क न पुढ ल तपास कामीwASi, 
कांगणे याडम यांचेकड े दला मोबाईल नंबर 9921623333 
 
दाखल करणार,,, 

ए.एस.आय.साखरे, पोल स ठाणे अमंलदार पो ट हमायतनगर, मोबाईल 
नंबर,8378981645  

तपास कामी 
wASi, कांगणे याडम मोबाईल नंबर 9921623333 

पो टे, भार , अ धकार  

, ी, ब.डी,भुसनुर,पो न.पो टे, हमायतनगर मोबाईल नंबर 9834774799 

 

 

 



 
 

पोल स टेशन हादगाव   आ . न.ं 04/2023 कलम.174CRPC माणे      दनाकं 27/01/2023 
   

  पोल स 
टेशनचे नाव 

गु हा /आ . 
रिज टर नंबर व 
कलम 

गु हा पना 
अ. ./ ो ह /घडला व 
दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल 
नबंर आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक होय नाह  

हक कत 

पोल स 
टेशनचे नाव 

हदगाव 

आ .नं. 
 04/2023  

कलम. 
174CRPC  
 
 
 
  
 
 
 
 

आ .घडला दनाकं 

द 08/01/2023 

वेळ 02.00 वाजता 
गोदावर  हॉि पटल 
नांदेड  
 
 
 गु हा दाखल दनाकं:-
द-27/01/-2023  

वेळ 14:55 टे डा.नोद 

 न.ं  13 वर                   
 

फयाद चे नाव :-   
  ह . के. शदें ASI  

नेमणूक- पो टे 
शवाजीनगर नांदेड  

 
एफआर आय त 

 दल . होय 
 
मयताच ेनाव प ा –  

बंडू उ म नरहरे वय 23 

वष राहणार तळणी तालकुा 
हदगाव 

 
मरणाचे कारण - च कर 
येऊन आवाज बदं झा यान 

खलुासा. 
सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील मयतास द. 
07/01/2023 रोजी च कर आ याने हादगाव येथील सरकार  दवाखाना म ये 
भरती होऊन BP जा त वाढ याने याच दनाकं 08/01/2023 रोजी 02.00  वा. 
नांदेड येथील गोदावर  हॉि पटलम ये नेले असता तेथील डॉ टरानंी र यात 
मरण पावला अस याच ेघो षत केले वगैरे MLC व न आ  दाखल क न 
मा पो न. साहेब यां या आदेशाने तपास NPC 900 सातपतेु यां याकड े दला 
तपासी अ धकार - 
NPC 900 सातपतेु मो न.ं 9823216771 

 
दाखलकरणार:- -  

HC 1099 गायकवाड  पो. टे हदगाव मो न. 7972994682 

 
 पोल स टेशन भार  अ धका  याचे नाव व मोबाईल नंबर:- 
पो. न . पवार साहेब पो. टे. हदगाव मो.न.ं 8806994154 
  

 

 



 

iksLVs ps uko mLekuuxj xqjua %&  11@2023 306]34 Hkk- n-oh fn- 27-01-2023 
 

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 

 

iksLVs ps uko 

mLekuuxj 

 
 

 

xqju ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k  & 
fn-29@012@2022 
ps 15-00 ok 
lqekjkl fQ;kZnhps 
ekgsjh vkbZ 
ofMykaps ?kjh ekSts 
fganksGk rkyqdk 
yksgk ftYgk ukansM  
 
fn’kk o varj %& 

iqosZl 19 fdeh- 

xqju nk[ky-rk-
osG-%&  
fn-27@01@2023 ps 
16-09 ok LVs-Mk-
uksan 16 Ø  oj  
  

 

xqjua %&   
11@2023 
Dye 
 306]34 Hkk- n-oh 
 

 

 

foyackukps dkj.k& 
fQ;kZnh ckbZ gh 
nq[kr vlY;kus 
vkt jksth iksLVyk 
;sÅu rØkjh tckc 
fnY;kus xqUgk 
nk[ky 
 

 

fQ;kZnhps uko %&  
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

  

vkjksihps ukao % & 
  
 

vkjksih vVd %& ---ukgh  

 

e;rkps uko iÙkk --- 
ek/ko jkejko 40 o"ksZ jkg.kkj 
iq;MokMh rkyqdk ftYgk ukansM 
 

 

 

[kqyklk %& lknj fouarh dh ;krhy fQ;kZnh ckbZ gh frph ekgsjh 
vkbZofMykadMs vkyh vlrk frpk uojk e;rk iRuhp HksV.;klkBh fQ;kZnhph 
ekgsjh vkyk uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy uewn vkjksihauh lax.ker 
d:u vkjksihus esgrk lkscr >kysY;k xkokdMhy HkkaM.kkph rØkj iksLV 
ukansM xzkeh.k ;sFks dsY;kus o eSF;koj xqUgk nk[ky >kY;kus ek>h yksdkae/;s 
vCcq xsyh bTtr xsyh Eg.kwu uewn vkjksihps =klkyk daVkGwu eSrkus dks.krs 
rjh fo"kkjh vkS"k/k fiys o erkl mipkj dkes ljdkjh nok[kkuk fo".kqiqjh 
ukansM ;sFks 'kjhj dsys vlrk M‚DVjkauh riklwu fnukad 29-12-2022 jks>h 
nqikjh 16-15 oktrkph iwohZ ej.k ikoY;kps lkafxrys o uewn vkjksih esgrkps 
ej.kkl dkj.khHkwr >kyh oxSjs tckc o:u o ,e ,y lh  dkxni= çkIr 
>kY;kus lnjpk xqUgk nk[ky d:u liksfu  Hkkjrh lkgsckaps vkns'kkus iq<hy 
rikl dkeh iksmifu xtkuu xkMsdj ;kaP;kdMs fnyh 
 

nk[ky dj.kkj %&  
iks- gs- d‚@1964 eLds  iks-LVs- mLekuuxj  eks ua  9923189964 
rikfld vaeynkj %&  

iks-mi-fu-xkMsdj  iks-LVs mLekuuxj  eks-ua 9823148435 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&-  
liksfu Hkkjrh  iks-LVs mLekuuxj  eks-ua 9307343434 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  - 
 liksfu Hkkjrh  iks-LVs mLekuuxj  eks-ua 
 ]gs fn 27@01@2023  jksth ps 17%06 ok  uksan ua- 17 oj jokuk 
?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %&& HksV iq<s pkyq vkgs 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

  



 
 

पोल स टेशन कनवट येथील दैनं दन अहवाल  द.27/01/2023 

पो. टेच.ेनाव ग.ुर.न.ंव कलम ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण द. अतंर फयाद च ेनाव प ा 
मो.नं.व. आरोपीचे नाव 

प ा मो नं. 

खलुासा 

कनवट  ग.ुर.न.ं  

20/2023 
 कलम  

509, 

504,506,भाद व  

ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण द. अतंर  

द. सन 2019 त े द. 25/01/2023 वेळ 

सकाळी 10.00 वा. पयत वारंवार व अशोक 

तभं कनवट येथे सावज नक रोडवर 

कनवट ता. कनवट  

 
 

द णेस 02 क. मी  
 
 

गु हा दाखल तार ख  

वेळ 

द.27/01/2023 

वेळ 19.32वा.  
टे.डा .40 वर  

फयाद च ेनाव.  

  
 

आरोपीच ेनाव. ;-  

 
 

उ शराच ेकारण ;- 

 फयाद  बाईने  आज 

रोजी पो टेला येऊन 

त ार दले व न 

 
 
 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील फयाद  

बाईन े त ार दल  क  यातील आरोपीने फयाद  बाईच े मोबाईल वर 

वारंवार टकटॉकंवर ल ि ह डओ इतर म हलांच े फोटो अ ल ल मेसेज 

च या पाठवनू ास देऊन फयाद  बाईने आरोपीचा लॉक ल ट म ये 

टाकलेला मोबाईल नंबर काढून टाक अस े हणनू शवीगाळ क न जीवे 

मार याची धमक  दल  फयाद  ह  जात असताना तस पाहून याने 
जोरात ओरडून व च  हावभाव केला वगैरे मजकुरा या लेखी अजाव न 

मा .पोनी साहेबां या आदेशाने नमूद माणे गु हा दाखल क न पुढ ल 

तपास कामी पोहे का 1913 राठोड यां याकड े दला 
 

दाखल करणार 

.hc 2440 लखुऴे पो. टे. कनवट मो. 9011051766 

 

तपासी अमंलदार 

 पोहेका 1913 राठोड पो. टे. कनवट. मो. न.ं 9767868500 

 

भार  अ धकार . 

.पो. न. बोरस े मो. न.ं 9309737394  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



                                                          

     iksLVs Hkksdj nSfud xqUgs vgoky fn 27-01-2023 

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 

 

iksLVs ps 

uko 

Hkksdj  

 

xqju ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k  & 
fnukad 23@01@2023 
jksth jk=h osG vkB 
oktrkps lqekjkl 
eh Hkkslh ;sFkhy 
cLVkUM oj Hkkslh 
rk-Hkksdj 
 

fn’kk o varj %& 

nf{k.ksl 15 fd-eh-  

 

xqju nk[ky-rk-osG- 

fnukad 27@01@2023 

ps 15%25 oktrk 

uksan uacj 24 oj  

xqju  
38@2022  
dye 
 307] 294] 323] 
34 Hkknfo o lg 
dye 4@25 veZ 
v¡DV çek.ks 
 

 

 

 

 

fQ;kZnhps uko %&  

 v{k; jkek iokj o; 18 o"kZ 

èkank 'ksrh jk- Hkkslh rk-Hkksdj 

eksua- 7038257501 
 
 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; 

gks; 
 

vkjksihps ukao %&  
 
 

vkjksih vVd %&   
vkjksih Øekad nksu vVd vkgs  
 

fn- 27@01@2023 jksth ps  
21%13 ok uksan ua- 36 oj vVd 
 

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

vkjksihrkauh lax.ker d#u fnukad 23@01@2023 jksth jk=h osG vkB 

oktrkps lqekjkl ;krhy fQ;kZnhl 'kadj ijcrk iokj ;kauh ek>s dkdk xsanq 

iokj ;kauh nRrk iokj ;kaP;k dksacM;k pks:u usY;kps la’k;ko:u dkdk xsanq 

iokj ;kl  dkBhus ekjgku d#u fQ;kZnhl   ;kaus xG;koj [katjus ek#u 

ftos ekj.;kpk ç;Ru dfjr vlrkuk rks okj fQ;kZnh ;kauh  pqdfoY;kus 

R;kP;k MksD;kr ykxqu nq[kkir >kyh o nqljk [katjpk okj xkykoj ek#u 

xaHkhj nq[kkir dsyh o v'yhy f'kohxkG dsyh oxSjs etdqjkps tokc 

,e,ylh o#u ek- iks-fu- lkgsc ;kps vkns'kkus oj çek.ks xqUgk nk[ky   
 

nk[ky dj.kkj%& 
 liksmifu @ no.ks iks-LVs Hkksdj  eks-u 9552500385 
 

rikfld vaeynkj %&  
iksmifu jk.kh HkksaMos e¡Me iks-LVs-Hkksdj eks-ua- 8605249286 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  

 iksfu   dq’ks   iksLVs  Hkksdj  eks- ua-9527002122  
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek- lgk¸;  iksyhl vf/k{kd  Jherh -  
‘kQdr  vkeuk  eWMe  iksyhl  mivf/k{kd  Hkksdj eks- ua- 7840048038 ] 
iksfu   dq’ks   iksLVs  Hkksdj  eks- ua-9527002122 ] iksmifu jk.kh HkksaMos 
e¡Me iks-LVs-Hkksdj eks-ua- 8605249286 gs fnukad 27@01@2023 jksth ps 
16%43 ok uksan u-a 28 oj jokuk  
 

?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %&& HksV iq<s pkyq    
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                          पोल स टेशन मुदखेड  भाग 1 ते 5 गरुन 23/2023 कलम 498(अ),324,323,504,506,34 भा. द. वी  दनांक 27/01/2023 

पो टे च े

नाव 

गरुण/अ.म/ृपणाका/ म सगं 

व कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/ म सगं घडला व 

दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नबंर व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटकहोय/नाह  
ह ककत 

पो टे च े

नाव:- 

मुदखेड 

भाग 1 त े5  

गुरन  

23/2023 

 कलम  

498 (अ) ,324 

,323, 504, 

506,34 भा. द. वी  
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला:-  
10 माच 2021 त े द. 

27/01/2023 च े07.30 पयत 

हडपसर पुणे त ेआरोपी माकं 

एक राहत ेघर  शवाजीनगर 

मुदखेड  

 

 दशा व अतंर….  

पि मसे 01 कमी  
 
 
गु हा दाखल  
दनाकं 27/01/2023 

च1े8 .17 वाजता 

 न द नंबर 17 वर  
 
 
 
 
 

फयादीच ेनाव–  
 

आरोपी च ेनाव व प ा:-  
 

खलुासा:- सादर िवनंती क  फयादी यांनी पो टला येऊन जबाब 
दली क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील आरोपीतानंी 

संगणमत क न फयादीस दवाखाना टाक यासाठी व मी 
काढलले े लोन फेड यासाठी माहरेा न 50 लाख पये घेऊन य े
हणून मला घालून पाडून बोलनू थापडा बु यांनी मारहाण क न 

उपाशी पोटी ठेवून माझ े केस पकडून िशवीगाळ क न जीव े
मार याची धमक  दली व आरोपी माकं दोन यांनी दगडाने 
कपाळावर व चाकूने हातावर मा न दखुापत केली वगैरे जबाब 
व न गु हा दाखल.  
 

दाखल करणार-  

HC /231 फोले पोल स टेशन मुदखेड 

 

तपासी अमंलदार-  

HC /1375 ठाकूर पोलीस टेशन मुदखेड  

नंबर:- 7774051375 
 
पो टे भारी अिधकारी च ेनाव  
मा.पोनी. ी. महेश एस शमा मोबाईल नंबर 9822190321 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



   
 

पोल स टेशन उ माननगर  आ  नं0.4/2023 कलम 174crpc. दनांक 27/01/2023  

  पोल स टेशन ते 

चे नाव 

 गु हा रिज टर नंबर व 

कलम भादवी 
 गु हा पना का/ आ. ./ ो ह /घडला 
व दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक होय नाह  
हक कत 

पोल स 

टेशनच ेनाव 

उ माननगर 

आ  न ं

 04/ 2023  

कलम 

 174 crpc 
  
 
 

उ शराच े कारण:-

खबर देणार हे 

दखुात अस याने 

आज रोजी पो टेला 
येऊन जबाब देत 

आहे. 

आ  घडला  
दनांक 20.01.2023 रोजी 

3.45 वा. वाजताची पूव  

वेळ न क  नाह  मौजे 

कडगाव तालकुा लोहा 
िज हा नांदेड फयाद च े

राहत ेघर  

 
 
 

आ  दाखल 

दनांक:27.01.2023 

वेळ = 20.55 

 टेडा.23 

 
. 

खबर देणार :-  

 

एफआर आय त दल  का :-होय  

 
मयताच े नाव :-- कामाजी शंकर 

ज धळे वय 40 वष राहणार 

कडगाव तालकुा लोहा 
 
मरणाचे कारण:- दा या नशेत 

राहत ेघर  प ाखाल  लावले या 
लोखडंी रोडला नायलॉन या दोर ने 

गळफास घेऊन आ मह या केल 

 

खलुासा :-- सादर वनंती क , नमूद तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील खबर देणार बाईच ेमय त नव यास दा  प याच ेसवय 

असनू याने दा या नशेत राहत े घर या  प ाखाल ल 

लावले या लोखडंी रोडला नायलोन या  दोर ने गळफास घेऊन 

आ मह या केल  आहे वगैरे जबाबाव न सदरचा अमतृ दाखल 

क न माननीय संपनू भारतीय साहेब याचें आदेशाने पुढ ल 

तपास कामी पीएसआय क  साहेब यां याकड े दला आहे 

चके ल टची पुतता केल  अगर कस:े- होय  

  

दाखल करणार:-- 

HC 1964 पो ट उ मान नगर 
 

 तपासीक अ धकार :- 

 PS I क े साहेब मो.न.ं9823996314 
 

भार अ धकारय्ाच ेनाव व मोबाईल नंबर: 

स.पो. न भारती सा पो. टे. उ माननगर मो.न.ं 8378989949 
 

 माननीय पोल स अधी क साहेब यांच ेसचूना माण े

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



  
 

पो टे:-उमर  भाग 6 गुरन 18/2022कलम  136 भारतीय व युय कायदा दनांक 27/01/2023 
 

पो टे च े

नाव 

गुरण/अ.म/ृपणाका/ म सगं व 

कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/ म सगं घडला व दाखल फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 

होय/नाह  

हक कत 

पो टे 

च े

नाव:- 

उमर  

गु हा 
 18/2023 

कलम  

136 भारतीय 

व युत कायदा  
 
 
 
 
 

गु हा घडला:- 
द.07/01/2023  च े18 त े17.01.23 

च े06.00 पाव ेतो मोखडंी   शवारात 

गट क्.94 म ये ता.उमर    शवार 

16.00 वा. साईबाबा धा यासमोर 

धमाबाद रोड उमर   

 

दशा: 
उतरेस 12 क मी 
 

गु हा दाखल 

 दनांक 20/05/2022  

च े18.55वाजता 
 न द नंबर 15 वर  

फयाद च ेनाव ..   

 ी गर ष वजय बडोले 

वय 36 यवसाय सहा यक  

अ भयंता उमर  2 शाखा 
महा वतरण मो.  
7875764843 
 
 

आरोपीच ेनाव व प ा  : 
अ ात   

 

गेला माल :- 

अ यु म नयम 9.60 मटर 

कंतु .27840 

खलुासा:- सादर वनतंी क  वर नमूद ता. व.व ठकाणी कोणीतर  

आ ात आरोपीन ेगट क् 94 मधील लघ ुवा हनीची चार पोलवार चा 
अ यु मनीयम चा तार 960 मटर कं 27840 . चो न नेला वगैरे 

जबाबा व न बाजसु माण े   भारतीय व युत कायदा अ वये गु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास कामी माननीय सपोनी कह साहेब यां या 
आदेशाने बीट पोना  1017क े यां याकड े दला. 
 

तपासी अमंलदार:- 

पोना 1017 केद  7972683474 

 

पो टे भार  अ धकार  चे नाव  

मा.पोनी. ी.एम.बी भोसले मोबाईल नंबर 7038833558 

 
भेट देणारे अ धकार  च ेनाव मोबाईल नंबर:-केलेला तपास 

घटना थळ पंचनामा क न पढु ल तपास चाल ूआहे. 

मा. पोल स अधी क याचें सचूना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

पो टे:- .धमाबाद गुरन न.ं  23/2023 कलम 283  भाद व दनांक 27/01/2023 
  

  पो. टे.धमाबाद 

गुरन न.ं   

23/2023  

कलम  

283  भाद व  

गु हा घडला तार ख वेळ . 

दनांक  27/01/2023 वेळ 

17-00 वाजता पानसरे 

चौक त ेआं ा बस टँड 

कड ेजाणा या रोडवर 

कसान राईस 

दकुानासमोर सावज नक 

धमाबाद 

 

गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनांक  27/01/2023  

चे  16-09 

 न द न. 23 

 
  

फयाद  –  

पुंड लक माधवराव क े 
वय 32 वष यवसाय 

नोकर  पोका 937  पो टे 

धमाबाद 

 मो. 9552514576 

 
 

आरोपी – 

  
 
 

खलुासा- 
सादर वनतंी क  यातील नमूद तार ख वेळी व ठकाणी 
नमूद यातील आरोपीने आप या ता यातील अटो हा 
सावज नक रोडवर उभा क न येणारे जाणारे वाहनास व 

लोकांचा िज वतास अडथळा नमाण होईल अशा 
प रि थतीत मळून आला. हणनू वर माण े गु हा 
दाखल. 

 

दाखल करणार 

 पोहे का 1232 सोनाळे पो ट धमाबाद मो. 
 

तपासी अमंलदार  -    

HC 2326 जाधव  पो टे धमाबाद मो. 9421841380 

 
 

पो ट भार  अ धकार  

पोल स नर क हबारे सर पो ट धमाबाद 

मो. 9730432436 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 
 

पोल स टेशन कंुटूर भाग 1  त े5◌ ं.गुरन 15/ 2023 कलम 279,304 A, भादंवी सहा क 134/187  mvact माण े द  27.01.2023 

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 

कंुटूर भाग 1 ते5  

  गरुन  

15/ 2023  

कलम  

279,304 A, भादंवी सहा 
क 134/187  mvact 

माणे द  27.01.2023 

 
 

गु हयाच ेकारण:- 

हयगय व न काळजी 
पणाने वाहन चालवुन  

 
 
 
 
  

 गु हा घडला ता. वेळ ठकाण  द. 

20/01/2023  च े18.00  वा 
सायंकाळी 
ठकाण :- कंुटूर ते चारवाडी 
जाणारे रोडवर कंुटूर शवार 

बालाजी बाबाराव कदम यांच े

शतेाजवळ 

 
 

 दशा :   
पूवस 01  क मी  
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

 द 27/01/.2023  

च े 22.16  वा 
 टे.डा न द  24 वर  

 
 

 फयाद च ेनाव:-  

मारोतराव शषेेराव होळकर वय 53 वष 

यवसाय शतेी राहणार कंुटूर तालुका 
नायगाव िज हा नांदेड 

 मोबाईल नंबर 8390410818 

 FIR त दल  का:- होय  
 

आरोपीचे नाव व प ा :-   
आरोपी अटक :-  नाह   

 

मयता च ेनाव –  

1. व वनाथ उफ पटेंश मारोतराव होळकर 

वय 32 वष राहणार कंुटूर तालुका नायगाव 

िज हा नांदेड 

उ शरा च ेकारण-  

दखुात अस याने आज रोजी पो टेला हजर 

येऊन जवाब दले व न  

खलुासा_सादर वनंती वर नमुद ता.वेळी  व ठकाणी यातील फयाद चा 
मुलगा व वनाथ उफ पटेंश हा मोटार सायकल मांक एम एच 

स वीस सीडी 97 61 वर बसून कंुटूर ते चारवाडी जाणारे रोडवर कंुटूर 

कडे येत असताना कंुटूर शवारात बालाजी बाबाराव कदम यांच े

शतेाजवळ आला असता मोटर सायकल चा चालक यां या ता यातील 

मोटरसायकल ह  हायग ई व न काळजीपणाने चालून मोटरसायकल 

मांक एम एच स वीस सीडी 97 61 ला पाठ मागनू जोराची धडक 

देऊन मोटार सायकल चालक व वनाथ उफ पटेंश ला गभंीर जखमी 
क न याच े मरणास कारणीभूत झाला व यास उपचार कामी 
दवाखा यात दाखल न करता पळून  आहे वगरेै त ार  जवाब आज 

रोजी पो टेला हजर होऊन द यान ेवर माणे गु हा दाखल माननीय 

सपो न साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल  

 
 

 दाखल करणार 

 पोहे का 2315 सोनकांबळे पो टे कंुटूर 

 

तपा सक अमंलदार :- 

 सपो न पुर  सा पो   टे कंुटूर मो न ं 8668543200 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

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

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 
 

पोल स टेशन मखेुड दै नक गु हे अहवाल दनांक २७/०१/२०२३ 

 

 पोल स 

टेशन  

गुरनं व कलम  ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा शेरा 

मखेुड  गुरण-  

३२/२०२३ 

 कलम   

१२ (अ)  

 

मळाला माल:- 

730 पये पॅ ट या खशात 

५०० पये दराची एक नोट 

१०० पये दरा या दोन 

नोटा १० पे दरा या ०३ 

नोटा अस ेएकूण 730 

नगद . 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण  

दनाकं २७/०१/२०२३ रोजी 
२०:०५वाजता या समुारास 

बाराळी नाका  साई लॉजच े

बाजूस ॉपर मुखेड तालकुा 
मखेुड 

 
 

 दाखल  

दनाकं २७/१/२०२३ रोजी  
वेळ २२:१९ 

न द मांक २५ 

फयाद :  

गजानन द ा काळे वय ३८ वष 

यवसाय नोकर  पोल स 

उप नर क पो पो टे मुखेड 

तालुका मुखेड िज हा नांदेड 

मो. ९८५००७२०७८. 

 

आरोपी:- : 
 
 

आरोपीचा इ तहास :- नरक 
 
 
 

खलुासा:-सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ व 

ठकानी  यातील आरोपीने वतःच े फाय यासाठ  

कागदाच े च ठ वर मलन नाईट नावाच ेमट याच े

आकड े लहून मटका खेळत व खेळत असताना 
मळून आला हणून गु हा दाखल . 

 
 

तपासीक: 

 Asi भारती  मो.  ९७६४१७४३०७.पोल स  

टेशन मुखेड. 

 
 

गु हा दाखल करणार-  

Asi कदम  मो ९४२३३०५९९६. 

 पोल स टेशन मखेुड. 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

            द 27/01/2023  

 

  

 
  

                
        
    

  
 

 

   
  

  
 

   
  

  
 

     
     

   
   

  
 

   

      
     

 

     
       

   
  

 
      

  

            
           

        
           

         
            

         
          

       
  

 

 
           

 
 

  
      

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 
 

पोल स टेशन अधापरू  भाग 6  ग.ुर.नं 20/2023  कलम 51,63 कॉपी राईट काय या    द 27/01/2023 

 

पो टे 

नाव  

ग ुर न  कलम ग.ुघ.ता .व े.व. ठकाणी  फयाद  व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापरू  भाग 6  

ग ु.र.न ं 

20 /2023  

कलम 

 त लपी अ धकार 

अ ध नयम 1957 

(सधुा रत अ ध नयम 

1984 आ ण 1994) 

कलम 51  

त लपी अ धकार 

अ ध नयम 1957 

(सधुा रत अ ध नयम 

1984 आ ण 1994 

कलम 63 

 
 

ग.ुघ.ता .वे .व. ठकाणी   
द 27/01/202 रोजी 

 वेळ 18:00 वा बड े मया 
कॉ ले स या बाजूला इं डयन 

ऑटोमोबाईल अधापरू 

 

 द णेस 01 क.मी . 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ दनांक  

27/01/2023  

वेळ 18:00 वा  
टे डा  25 

 

मळाला माल – 

KRYSTL. ACTIVE . PLUS 

900 ML या येक  बॉटल 

कमती 365 पये एकूण 64 

बॉटल एकूण कंमत 

 23360 पये चा माल 

फयाद  – 

हंबीरराव ानू साठे वय 58 वष 

यवसाय नोकर  व र ठ तपासी 
अ धकार . EIPR इं डया ाय हेट 

ल मटेड कायरत असनू मा या 
कंपनीचे कायालय 14 ये म ल 

चबर न रमन पॉ ट मुंबई िज हा    
 

आरोपी नाव– 

 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीने आपले ता यात कॅ ोल ऑइल कंपनीच े ऑइल 

होलो म मोनो ाम वाप न KRYSTL . ACTIVE 

PLUS900 ML छपाई रंगसगंती यावर ल ि टकर बॉटल या 
आकार याम ये वसगंती आढळून दकुानात ठेवनू 

कॉपीराईट या स म वाचा मळू ह काच ेउ लघंन केले वगैरे 

मतकुरा या फयाद  व न वर माण े गु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास कामी मा.पो . न.साहेबांचे  आदेशाने पो.हे.कॉ 
1839 कांबळे .यां याकड ेदे यात आले .मो न.9823343366 

 

दाखल करणार  
PSO — ASI – नंदे साहेब  मोबाईल नंबर 9765764482 
 

तपास कामी  
पो.हे.कॉ 1839 कांबळे ..मो न.9823343366 

 

पोल स टेशन भार  अशोक तुकाराम जाधव पोल स 

नर क अधापूर7798834263 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



         

पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक गू े अहवाल िद.27/01/2023 

पोलीस 
ेशनचे 

नाव 

गू .र.न.व 
कलम 

गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व 
मो नं 

खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 
44/2023 
कलम. 
283 
भा द.वी. 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.27.01.2023 रोजी 
17.00वा.रे  हाउस समोर 
सावजिनक रोडवर ता 
देगलूर 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 27/01/2023रोजी 
वेळ 18.31 
 नोदंनं. 29 वर 
 
 

िफयादीचेनाव व 
प ा  
रामचं  िकशनराव 
काळे  
वय 45 वष 

वसाय नौकरी HC 
/832 पो. े . देगलुर  
 
आरोपी– 
 

खुलासा:-- 
सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातीलआरोपीनी आप ा 
ता ातील  ऑटो हा येणारे जाणारे वाहने व लोकांना अडथळा िनमाण होईल 
अशा थतीत रोड ा म भागी उभा के ाचे िमळुन आला वगैरे 
िफयादीव न गु ा दाखल. 
 
दाखल करणार:- 
पोहेकाँ1666 शेख पो. े . देगलुर  9823206916 
 
तपािसकअंमलदार– 
पोहेका 2822 कणकवळे . पो. े . देगलुर  
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ी माचरे पो. े . देगलुर  मोनं 9821159844 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

पोलीस ेशन .धमाबाद  येिथल दैिनक गू े अहवाल िद.27/01/2023 

पो. टे.धमाबाद 

 गुरन  न.ं  

24/2023  

कलम  

 65 ई महारा  

दा बंद  कायदा 

ग.ु घडला तार ख वेळ .  

दनांक 27/01/2023 रोजी वेळ 

15-30 वाजता समुारास रे वे 

टेशन कड ेजाणारे रोडवर ल 

गणपती मं दराकड ेजाणारे 

कमानीजवळ सावज नक रोड 

वर धमाबाद 

 

ग.ु दाखल तार ख वेळ 

 दनाकं 27/01/2023  

च े 18-41 

न द न. 25 

      
 
 

फयाद  – 

शेख खद र शेख हुसेन  वय 37 वष यवसाय 

नोकर   नापोका 2574 नेमणूक पो टे धमाबाद  

मो. 9970933244 

 

आरोपीच ेनाव =  

द  ूगंगाधर क  ल मा वैभव 22 वष यवसाय 

मजुर  राहणार भ ट  ग ल  कुबेर मंडळ 

िज हा नमल रा य तलेंगाना. 
 

मळाला मला-  
 1) वदेशी दा  यावर रॉयल चॅलज अस े

इं जीम ये लेबल असलेले १८०एमए 

र णते या दहा सीलबदं बॉटल येक कंमत 

180 पये माण ेएकूण 1620 पयाचा माल. 

२) वदेशी दा  यावर रॉयल चॅलज अस े

इं जीम ये लेबल असले या 750 एम एल 

मते या दोन सीलबदं बॉटल येक  कंमत 

760 पये माण ेएकूण 3140 पयाचा माल. 

 

खलुासा-सादर वनतंी क  यातील नमूद तार ख वेळी व ठकाणी 
नमूद यातील आरोपीने वनापरवाना बेकायदेशीर र या  
ोगुरन चा वदेशी दा  यावर रॉयल चॅलज अस े इं जीम ये 

लेबल असलेले 180 एम एल या मते या दहा सीलबदं बॉटल 

येक  कमती 180 पये माण े एकूण 1620 पये  माल 

वदेशी दा  यावर रॉयल चॅलज अस े इं जीम ये लेबल 

असले या 750 एम एल मते या दोन सीलबदं बॉटल येक  

कंमत 760 पये असा एकूण  3140/- पयाचा माल कमती  
चोरट  व व  कर या या उ देशाने  बाळगनू व मळून आला 
वगैरे फयाद व न गु हा दाखल. 

 

दाखल करणार 

 पोहे का 1232 सोनाळे पो टे धमाबाद मो. 8378094324 

 

तपासी अमंलदार  

ASI मसलेकर पो टे धमाबाद मो.न.ं  9370467775 

 
पोल स नर क  हबारे सर पो टे धमाबाद 

. मो.  9764574333 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



         

 

पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक गू े अहवाल िद.27/01/2023 

पोलीस 
ेशनचे नाव 

गू .र.न.व कलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मो नं खुलासा:--- 

देगलूर गूरन.  
45/2023 
 कलम 
.324,323, 
504,506 
,34 भा द.वी. 

गू. घ. ता. वेळ व 
 िठकाण:-- 
िद.26.01.2023 रोजी 
10.00 वा.सुमारास िज ा 
प रषद शाळेसमोर बागन 
टाकळी, ता देगलूर 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 27/01/2023रोजी 
वेळ  20.23. 
 नोदंनं. 31 वर 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा  
िव ल नवनाथ कांबळे वय-24 
, वसाय-शेती ,रा.सांगवी 
(क),ता.देगलुर 
मो.नं. 8625860658 
 
आरोपी– 
  

खुलासा:-- 
सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण 
यातील आरोपीनी संगनमत क न शेतीचे भांडणाचे 
कारणाव न िफयादी व सा ीदार यास िशवीगाळ क न 
थापडबु ाने मारहाण क न ,क ीने व काठीने मारहाण 
क न जखमी केले व िजवे मार ाची धमकी िदली वगैरे 
िफयादीव न गु ा दाखल. 
 
दाखल करणार:- 
पोहेकाँ1666 शेख पो. े . देगलुर9823206916 
 
तपािसकअंमलदार– 
पोहेका 2462 क े   पो. े .देगलुर  
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ी माचरे मोनं 9821159844 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

 

पोल स टेशन रामतीथ गुरनं.12/2023 कलम143.147.149.323.504.506. IPC द 27/01/2023  

पो. टेच े

नाव 

गुरणं 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.ं 

12/2023  

कलम 

143.147.149 
323.504.506  
IPC  
 
 
 
 
 
 

गु हा  घडला ता. वेळ 

ठकाण   

द. 21.01.2023 च े

08.00 वा. स.ु मौजे 

कंुचेल  येथ ेयेथे फयाद च े

अगंणात 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द 27/01/2023 

 च े18.42     वा. 
टे.डा न द . 12 वर  

 

फयाद  नाव:-  

नागनाथ बाबाराव मोरत ड े

27 वष राहणार कंुचोल  

तालकुा नायगाव 

 
आरोपीच ेनाव :- 
 

खलुासा_सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी मौजेकंुचेल  येथे फयाद च े
घर  अगंणात यातील आरोपी यानंी गैर काय याचे मंडळी जमवून फयाद  याच े

वडीलास आरोपी मांक एक त ेसहा यानंी लाथाबकुान ेमारहाण क न जीवमेार याची 
धमक  दल  आहे वगैरे मजकुराच ेजबाब द याने तपास कामी  मा.सपो न ी दघे 

साहेब याचें आदेशा वये गु हा  
 

भार  अ धकार  – 

 एस ह  दघे सहा यक पोल स नर क पो टे रामतीथ मो.9834255985 

 
तपा सक अमलंदार : 
 पोल स नाईक 1371 शदेंपो टे रामतीथ मो.न.9552514548 
 
दाखल करणार –  

पीजी कोरके पोहे का 2062 पो टे रामतीथ . 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

 

पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक गू े अहवाल िद.27/1/2023 

पोलीस 
ेशनचे 

नाव 

गू .र.न.व कलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा 
व मो नं 

खुलासा:--- 

देगलूर गूरन.  
43/2023 
कलम. 
12(अ) 
महा.जुगार 

तीबंधक 
अिधिनयम  

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.27.01.2023 रोजी 
17.15 वा.सुमारास जुने  
बस थानक देगलुर समोर 
सावजिनक रोडचे बाजुला. 
ता देगलूर 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 27/01/2023रोजी 
वेळ 18.08. 
 नोदंनं. 28 वर 
 
 

िफयादीचेनाव व 
प ा  
बळीराम आ ाराव 
घुळे ,वय-34 वष , 
PC / 3211  
नेमणुक –
पो. े .देगलुर  
 
आरोपी– 
  

खुलासा:--  
सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण 
यातीलआरोपीने िवनापरवानी बेकायदेशीर र ा क ाण नावाचा 
मटका जुगार आक ावर पैसे लावुन खेळत व खेळवीत असताना 
नगदी  490/ व मटका जुगाराचयया सािह ा सह िमळुन  आला वगैरे 
िफयादीव न गु ा दाखल. 
 
दाखल करणार:- 
 ASI  शेख पो. े . देगलुर 9823206916 
 
तपािसकअंमलदार– 
पोहेका 2822 कणकवळे पो. े .देगलुर  
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ी माचरे मोनं 9821159844 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



                                              

iks-LVs-f”kokthuxj xqju   24@2023 dye -324]504 Hkknoh  izek.ks fn 27-01-023 

 

 

 

 iks-LVs-ps 
uko  

 xqju 
dye  

 xq-j-u ?kMyk]nk[ku rk-
osG-fBdk.k  



 
f”kokth 
uxj 
ukansM 

xqju   
24@2023 
dye  
 324 
504 
Hkknoh  

 xqUgk ?k-rk-os fB:-  -  
 fn-27-01-2023  
 ps 21-30 oktrk 
gekyiqjk fQ;kZnhps 
?kjkleksj  ukansM  
 

 fn”kk o varj :-  
 iqosZl 2- dh-eh  fcV 03 
 

xqUgk nk[ky rk-osG :- 
fn -27-01-2023  
ps 17-33 
LVs-Mk ua 18 oj 
 

 xsyk eky :- -fujad 
:  fujad 

 

 fQ;kZnhps uko:-   
x.ks”k foByjko f”kans o; 27 o’ksZ O;olk; 
etqjh jk-gekyiqjk ukansM 
 
   vkjksihps uko :-  
  
   vkjksihl vVd  :-  fujad  
 
 ,Q-vk;-vkj izr feGkyh vxj dls & 
gks;  
 
 mf”kjkps dkj.k & mf”kj ukgh 
 

[kqyklk &ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gk ;krhy 
vkjksihus fQ;kZfnl nk: fi.;klkBh iSls ns vls Eg.kkyk vlrk 
fQ;kZnhus vkjksihl iSls nsr ukgh vls Eg.kkY;kus ;krhy 
vkjksihus fQ;kZnhl f”kohxkG d:u ykdMkus ekjgk.k dsyh vkgs 
oXkSjs tckckps fQ;kZnho:u xqUgk nk[ky vkgs- 
 
 
riklh vf/kdkjh uko&iksuk @2042 “ksGds iks-LVs f”kokthuxj 
ukansM eks dz 9075786011 
  
nk[ky dj.kkj & iksgsdkW 2155 tenkMs 9284401800 
 
izHkkjh vf/kdkjh uko & Jh dk”khjdj lkgsc iksuh iks-LVs-
f”kokthuxj ukansM eks dz 9527988931   
 

vkjksihpk iqoZ bfrgkl & fujad 
 

vkjksihoj dj.;kr vkysyh izfrca/kd dk;Zokgh 



iks-LVs-f”kokthuxj xqju   25@2023 dye -392 Hkknoh  izek.ks fn 27-01-023 

 

  

 iks-LVs-
ps uko  

 xqju 
dye  

 xq-j-u ?kMyk]nk[ku rk-
osG-fBdk.k  



 
f”kokth
uxj 
ukansM 

  xqju   
25@2023 
dye  
392 
Hkknoh  

 xqUgk ?k-rk-os fB:-  -  
 fn-27-01-2023ps  09-15 rs 
09-30 oktrk  ckykth 
eafnj ex.kiqjk ukansM  
 
 fn”kk o varj :-   
iqosZl 3- dh-eh  fcV 04 
 

xqUgk nk[ky rk-osG :- 
fn -27-01-2023  
ps 19-52 
LVs-Mk ua 21 oj 
 

 xsyk eky :-  
-xG;krhy lksU;kph ekG 
fd 60000 :Ik;s  

 fQ;kZnhps uko:-   
 

   vkjksihps uko :-  vuksG[kh 
 

   vkjksihl vVd   fujad  
 
 ,Q-vk;-vkj izr feGkyh vxj dls & 
gks;  
 
 mf”kjkps dkj.k &  
fQ;kZnh iks-LVyk vkyk dh nk[ky 
 

[kqyklk &ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs ckykth 
eafnjkdMs n”kZ.kklkBh tkr vlrkauk ;krhy vkjksihus fQ;kZnh 
ikbZ tkr vlrkauk ikBhekxqu ;soqu xG;khy lksU;kph ekG fd 
va 60000 : ph tcfjus fgldkoqu rksMqu usyk vkgs- oxSjs o:u 
xqUgk nk[ky  
 
riklh vf/kdkjh uko&  
iksmiuh jksMs  iks-LVs f”kokthuxj ukansM eks dz 9158807759 
  
nk[ky dj.kkj & iksgsdkW/2155 tenkMs 9284401800 
 
 izHkkjh vf/kdkjh uko &  
Jh dk”khjdj lkgsc iksuh iks-LVs-f”kokthuxj ukansM  
eks dz 9527988931   
 

vkjksihpk iqoZ bfrgkl & fujad 
 

vkjksihoj dj.;kr vkysyh izfrca/kd dk;Zokgh 



 
 

पो. टे.नायगांव गुरनं 09/2023 कलम 363 भादवी . द.27.01.2023 

  पोल स 
टेशनचे नाव 

गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

गु हा पना का/ 
आ. ./ ो ह /घडला व दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नबंर 
आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 
होय नाह  

हक कत 

पोल स 
टेशनचे 

नाव :-
नायगांव  
 

गुरनं 
09/2023 

कलम 
363  भादवी . 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला दनाकं :- 
द 27.01.2023 

08.00वा समुारास 
फयाद चे घ न बेळगे 
नगर नायगाव 

 ता नायगाव  

 

पूवस 01  कमी .  
 

गु हा दाखल दनांक:- 
27/01/2023वेळ 
123.15  वा टे डा.नोद 
न.ं 20वर 

फयाद चे नाव  :-  

 
एफआर आय त  दल  का :-
होय  
 

आरोपीचे नाव :- आ ात  
 

पडीतीचे नाव- 
 
 

खलुासा:- सादर वनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकाणी 
यातील फयाद  ने त ार दल  क  याचें ब हणीची मलुगी ह  
यशुनला व शाळेत जाते हणनू घ न गेल  असता ती घर  

परत आल  नाह  तला कोणीतर  अ ात य तीने अ ात 
कर यासाठ  पसू लावून पळून नेले असावे वगैरे त ार  जबाबा 
व न गु हा दाखल  
  
दाखल करणार- 
 पोहेका 2304टो पे साहेब पो. टे.नायगाव  मो.न.-9823262304 

 

तपासीक अ धकार  :-  

पोउप न बाचावार साहेब पो. टे.नायगाव   मो.नं 9697320355 

 

पोल स टेशन भार  अ धका  याचे नाव व मोबाईल नबंर:- 
पो न शदें  साहेब पो. टे. नायगाव मो.न.ं 7798098009 
   

vkjksihpk iqoZ bfrgkl & fujad 

vkjksihoj dj.;kr vkysyh izfrca/kd dk;Zokgh 

 



िदनांक 27.01.2023 



िदनांक27.01.2023



िदनांक27.01.2023

  



 

 

 

पो. टे िवमानतळ गुरन.ं 32/2023 कलम  379 भादवी  
 

अ. 
. 

िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत भेट दले या अिधका-याचं ेनाव व 
भेटीचा वेळ 

शरेा 

 िज हा नांदडे, 
पो. टे. िवमानतळ 

गु हा घ. ता. वेळी व 
ठकाणी 

 द 27/01/23 रोजी   

18.10ते 18.30 वा 
सुमारास  वागत मंगल  
कायालय सांगवी  नांदडे 
पुव 03 
 

गु हा  दाखल. ता. वळेी - 

दनाक27/01/2023 

वेळ-23.18  

रोजी, टे. डा. -42 
 

 
पो. टे 

वमानतळ 

पो. टे 

िवमानतळ गुरनं. 

32/2023  
कलम  
 379 भादवी 
 
िमळाला माल – 
िनरंक  

- फयादी- 
बालाजी  यामराव 
वानखेडे वय52वष  
या-  शेती  रा. 
ख ज ब ु . ता. 
उमरखेड िज  
यवतमाळ    
मोन ं9850659486 
 
आरोपी- अ ात 
 

- गलेा माल – 
बदामी रंगाची बगँ यात 
सो या. चांदीचे दागीने व 

रोख 3लाख पय े 

एकुन677000/-रपुये 
कमतीचा मु ेमाल  

चो न नेला  
 

-खुलासा -सादर िवनंती क ,वर नमुद 
तारीख वेळी व ठकाणी यातील  अ ात 
इसमाने  वागत मंगल  कायालय सागंवी  
नांदडे येथुन बदामी रंगाची बँग यात 
सो या. चांदीचे दागीने व रोख 3लाख 

पये  असा एकुन 677000/-रपुये 
कमतीचा मु ेमाल  चो न नेला  आह ेवगैरे 

मजकुराचे जबाब व न  पोिन साहबे 
यांचेआदशेाने गु हा दाखल क न पुढील 
तपास कामी पोउपिन जाधव साहबे 
याचेकड े दला  
 

दाखल करणारे –  

पोउपिन रेडेकर  मा .ने .8275969006 
 

तपास करणार  - 

पोउपिन जाधव   मो .नं .80075801468 

मा.SDPO(शहर ) पदभार 

SDPO व ांत  गायकवाड 

साहेब, धमाबा   मोनं 
9423193741, 
 पो. न. अ न ध काकड े

साहेब मो. न.ं 9923131121,  

 पोउपिन रेडेकर  मा .ने 

.8275969006 

भेट वेळ - द 277.01.2023 

रोजी व23.25वा टे.डा.43 

वर रवाना. 

 

 


