
 

पोलीस ेशन देगलूर   िद.18/01/2023 

पोलीस
ेशनचे

नाव 

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

देगलूर गूरन. 
25/2023 
क  
379 
भादवी  
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद.16.01.2023 चे 21:00 ते 
िद.17.01.2023 रोजी चे 06:30   
वाजेदर ान रामराव रमेश पांचाळ 
यांचे घरासमो न संघष नगर देगलुर. 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं. 
िद. 18/01/2023   
12.20 वा. 
नोदंनं. 21वर 
 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा 
व मो- 
वैभव िव ांभर कौश ृ 
, वय 29 वष, वसाय 
खाजगी नोकरी,रा.लोहा, 
ता.हदगांव, 
ह.मु.संघषनगर देगलूर 
मो.9850661170 
 
 
आरोपी–अ ात 
 
 
 
 

खुलासा:-- 
सादर िवंनती की, नमुद ता.वेिळ व िठकािण यातील िफयादी याने ाची 
मो.सा. .MH 26 BG- 2141 CB शाईन होडंा कंपनीची िजचा रंग े व 
इंजीन .JC65E71199653व चेचीस .ME4JC655GH7063 849 जुनी 
वा. िक. 30,000/-  ची िद.16.01.2023 चे 21:00 ते िद.17.01.2023 रोजी 
चे 06:30  वाजेदर ान रामराव रमेश पांचाळ रा. संघष नगर देगलुर यांचे 
घरासमोर लावली असता घरासमो न कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न 
नेली आहे.वगैरै व न गु ा दाखल. 
 
दाखल करणार 
ASI शेख.  पो. े . देगलुर  9823206916 
 
तपािसकअंमलदार-  
सपोउपनी िमरदोडे पो. े देगलूर  मो. .9049319591 
 

पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
 पोिन ी माछरे मोनं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर येिथलदैिनकगू ेअहवाल िद.18/01/2023 

पोलीस
ेशनचे

नाव 

गू.र.न.व 
कलम 

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

देगलूर गूरन. 
26/2023 
क 
457,380 
भादवी  
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.17/1/2023 रोजी 
0830  ते 18.1.2023 
रोजीचे 06.00 वा 
चे  दर ान 
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद. 18/01/2023 
 14. 02  वा.  
नोदंनं. 22 वर 
 

िफयादीचेनाव व प ा व  
मो---- 
िवशाल पटुराम यनावार 
वय 30 वष ावसाय 

ापार रा खानापुर ता. 
देगलुर  
मोबा. 9665585368  
 
आरोपी–अ ात 
 
गेला माल- 
 नगदी 36800  व इतर 
कागदप े 
 
 

खुलासा:-- 
सादरिवंनतीकी, नमुदतावेिळ व िठकािण यातील िफयादी यांचे 

ी गणेश कृषी सेवा क  व शेजाराचे दुकानातील आसे िमळुन 
नगदी 36800  व इतर कागदप े कोणीतरी अ ात चोर ाने 
दुकानाचे शटरचे कुलुप तोडुन आत वेश क न चो न नेले 
आहे.वगैरै व न गु ा दाखल 
 
तपािसकअंमलदार---  
पोउपिन मंुडे पो. ेदेगलूरमो बा 8208182474 
 
दाखलकरणार---- 
asi शेख  पो. े . देगलुर 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-----  
पो िन ी माचरे मोनं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



 

पो. टे िवमानतळ ,नादेंड ग.ुर.न. 22/2023 कलम 324,504,506, 34 भादिव   मधील /gmail पाठिवल ेबाबत. 
 

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

हक गत 

िज हानांदडे, 
पो. टे.  
िवमानतळ 

 

गु. घ. ता.वेळ व ठकाण – 

द.16/01/2023 च े 20.30  
वाजताच े सूमारास तारा पाण 
शाँप नुरी चौक ,नांदडे  

 

पवूस 3 कमी  
 
गु हा दाखल ता. वेळ-  
 द 18.01.2023 रोजी  
वेळ –13.46 वा  
टे.डा. 25 

 

उशीराच ेकारण- 
यातील फयादीने उपचार क न 
पोलीस टेशनला त ार द याने 
गू हा दाखल 
 

 

.पो. टे िवमानतळ 

,नादंेड  

गु.र.न.  

22/2023  
कलम  
324,504, 

506, 34 भादिव   

 

1) फयादी –   
शंशीकात सखाराम भटगऴ 
वय 23 वष . िम ी काम  
रा कमिवर नगर नादडे 
 मो नं 8262956220  
 
2)आरोपी –   
 
 

 

खुलासा - सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातील फयादी  हा मेडीकल वर  गो या आण यासाठी जात 
आसतांना ते हा तो तार पाण शाँप वर थांबला आसता आरोपी 

  1 हा हणाला क  तु मला दल वषा पुव  मारहान केला 
होतास तुला आता तुला मारतो असे हणुन िशवीगाळ क न 
हातातील लोखंडी क ाने डो यावर व नाकावर मा न 
दखुापत केली व आरोपी  2 याने याच े जवळील चाकुने 
डा ा पाययावर मा न दखुापत केली व दोघानी िमऴन तुला 
नंतर बघुन घेतो हणुन धमक  दली   .वगैरे जबाबाव न 

मा.पो.िन काकडे साहबेांचे आदशेाने गू हा दाखल क न पुढील 

तपास कामी ASI पाचाळ यांचेकडे दला  
 

दाखल करणार –  

HC 748 कनाके मो नं 9923888322  

तपास – 

ASI  पांचाळ  मो नं  9423437844 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



पो टे वमानतळ ,नांदेड ग.ुर.न. 21/2023 कलम 324,504,506, भाद व 
 

अ. 

. 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गुरन.ं वकलम फया द व 

आरोपी,नाव व प ा 
हक गत 

 िज हानांदडे, 
पो. टे. 
 िवमानतळ 

 
ग.ु घ. ता.वेळ व ठकाण – 

द.16/01/2023 च े 20.00  

वाजताचे सूमारास नूर  
चौक,नांदेड  
 

पूवस 3 कमी  
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ-  
 द 18.01.2023 रोजी  
वेळ –11.53 वा  
टे.डा. 20 
 
 
 उशीराचे कारण- 

यातील फयाद ने उपचार 
क न पोलीस टेशनला त ार 
द याने गू हा दाखल  

 

 
पो टे 
वमानतळ 

,नांदेड 
ग.ुर.न. 
21/2023 

कलम 
324,504, 

506, भाद व  

 
1) फयाद  –  

दपक ल मण 

कनवाड,वय 22 

वष, यवसाय 
रोजमजरू  
रा.बसंतानगर,नांदेड 
मो.न.7559148147  
 
 
2)आरोपी –   
  

 
3)खुलासा –  
सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद  हा कामाव न घराकडे जात असताना 
नूर  चौक येथे आल असता यातील आरोपी हा 
याचेजवळ येऊन तू या भावाला सांगनू मा यावर 

केलेली केस  माग ेघे यास सांग असे हणाला असता 
फयाद ने तू मा या भावाला सांग मला काय सांगतोस 
असे हणाला असता आरोपीने फयाद स तू कसे काय 
सांगत नाह स असे हणून िशवीगाळ क न याच े
हातातील चाकूने फयाद चे उजवे हातावर मा न जखमी 
केले व तुला नंतर बघुन घेतो हणुन धमक  दली  
.वगरेै जबाबाव न मा.पो.िन काकडे साहेबांचे आदेशाने 
गू हा दाखल केला  
 
दाखल करणार – 
 HC 748 कनाके मो न ं9923888322  
 
तपास – 
ASI  पांचाळ मो न ं 9423437844    
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



पोलीस टेशन मुदखेड ADNo.02/2023 कलम 174 CRPC दनाकं 18/01/2023 

पोलीस 

टेशन 

गुरन व कलम ग.ुघडला तार ख वेळ व ठकाण/ 

गु हा दाखल तार ख/ टेशन डायर  नंबर  

फयाद चे नाव व प ा/ 
आरोपीचे नाव व प ा/ खबर देणार 

थोड यात हक कत 

मुदखेड ADNo. 

02/2023 
कलम  
174 CRPC 

 
 

अ. .घडला तारीख वळे  

व ठकाण-  

दनाकं 05/01/2023 चे 19.30 
वाजता सरकारी दवाखाना 
िव णुपुरी नांदडे येथ े 
 

पि मसे 30 कमी 
 

अ. .दाखल तारीख 

 व वेळ-  

दनाकं-18/01/2023  

च े 15.17 वा. 

 टेशन डायरी नंबर 15 
 

उिशराचे कारण-  
आज रोजी एमएलसी कागदप  े 

ा  झा याने 
 

खबर दणेार – 

 सुनील सह कशन सह बयास वय 50 वष 

वसाय पोहकेॉ/2093 पोलीस टेशन 
नांदडे ामीण मदुखेड  
मोबाईल नंबर 9175437422 
 

मयताच ेनाव नाव –  

सुधीर नागोराव चौदतें वय 27 वष राहणार 
भीम नगर मुदखेड िज हा नांदडे 
    
 

 मरनाच ेकारण-  
िवषारी औषध िपऊन मृ यू 
 
 

आरोपीचा पूव इितहास – िनरंक 
 

खलुासा- सादर िवनंती क  यातील मयत हा िवषारी औषध 
िप याने सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदडे येथ े ऍडिमट 
झाला व वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी उपचार चाल ू
असताना मरण पावला वगैरे कागदप  े ा  झा याने 
माननीय पो.िन.शमा साहबेां या आदशेाने वर माण े आ  

दाखल.  
 
 

दाखल करणार-  

HC/231फोल े 
 
 

तपासीक अमंलदार-  

HC /2366 मुंडे मो.न. 9403330030 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 
 



 

पोलीस टेशन भोकर दनांक 18.01.2023 DCR ची मा हती 

पोलीस टेशन गु.घ. ता.वेळ 

व ठकाण 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण दनांक  

17/01/2023 चे  वेळ 10.30 ते 

दनांक 18/01/203 चे रा ी 12.00  

वाजताचे दर यान नांदेड भोकर 

फाटा  ते बारड भोकर माग कनवट 

घेऊन जात असताना 
 

आंतर व दशा  ----- 
प मेस 25 क .मी. 
  

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक 18/01/2023 

वेळ 12.36 बा.   
टे.डा. नोद 24 

 

उिशराचे कारण 

फयाद ने आज रोजी पो टला 
येऊन त ार द याने 

ग.ुर.न.---- 

26/2023  

कलम  

379 

भा.द.वी. 
 
 
 

फयाद चे नाव 

भारत ता  िसंग च हाण व 51 वष 

यवसाय चालक राहणार टाकळ  

तालुका उमरखेड ज हा यवतमाळ 

मो नंबर  965758797975 

 
 

आरोपीच ेनाव----अ ात 

 

आरोपी अटक- ---िनरंक 

 
 

खलुासा---     सादर वनंती क  वणन तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद  हा दनांक  17/01/2023 चे  वेळ 10.30 ते दनांक 18/01/203 चे रा ी 
12.00 वाजताचे दर यान लो डंग आयचर वाहन मांक MH 46 F 2456 

याम ये जी एस ओके ा सपोट नांदेड व न कराणा सामान भ न नांदेड 

भोकर फाटा ते बारड भोकर माग कनवट घेऊन जात असताना भोकर फाटा 
ते भोकर दर यान कोणीतर  अ ात चोर याने वाहनाचे पाठ मागे बांधलेली 
ताडप ीला िछ  पाडून दोर  टाकून चोर  केली आहे वगरेै मजकुराचे फयाद 

व न  मा.पो. िन.पाट ल साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल 

तपास कामी बीट ASI  हाणवते यांच ेकडे दला. 
 

दाखल करणार  

ASI दवणे  PSO पो ट भोकर मोबाईल  9552500385 

तपासी अमलदार  

ASI हनवते पो. टे. भोकर मोबाईल मांक 8329998933 

पो ट भार  अिधकार   

पो. िन.पाट ल साहेब मो.9923104521 

घटना थळ  भेट देणारे 

 बट ASI हानवते पो ट भोकर 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 

पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक गू े अहवाल िद.18/01/2023 

पोलीस
ेशनचे

नाव 

गू.र.न.व 
कलम 

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

देगलूर गूरन. 
27/2023 
क 
457,380 
भादवी  
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.17/1/2023 रोजी 
2100  ते 
18.1.2023 रोजीचे 
02.00वाचे दर ान 
िफयादीचे घरी मोजे 
अंतापुर  
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद. 18/01/2023 
वा. 17.13 
नोदंनं. 28 वर 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा व 
मो  

ंकट िनवृ ी माने वय 
65 वष वसाय शेती  
रा. अंतापुर  ता. देगलुर  
मोबा. 8390388739 
 
 आरोपी–अ ात 
 
गेला माल- 
 1,16.000/  चे सो ा 
चांदीचे दािगने  

खुलासा:-- 
सादरिवंनतीकी, नमुदतावेिळ व िठकािण यातील िफयादी यांचे घराचे 

मचे कुलुप तोडुन आत वेश क न सो ाचे बोरमाळ 12 ाम वजनाचे 
िक. 36,000/ घोसफुल 07 ाम िक .21,000/  मनी 05 ाम वजनाचे िक. 
15,000/  व चांदीचे पायातील चैन 10 तोळे वजनाचे 4,000/  जु. वा. नगदी 
20,000/  तसेच गावातील धोिंडबा सायलु इिबतवार यांचे घराचे कुलुप 
तोडुन आत वेश क न आलमारीतील सो ाचे मनी मंगलसु  दीड ाम 
वजनाचे िक 4500/  व लेकराचे ग ातील ओम 02 ाम िक 6,000/  जु. 
वा. नगदी 9000/  आसे एकुण सो ाचे दािगने 27.5 ाम िक 82,500/  व 
चांदीचे 10 तोळयाचे दािगने िक 4000/  चे व नगदी 29,000/  आसे एकुण 
1,15,500/  सो ा चांदीचे दािगने व नगदी पये आसे कोणीतरी अ ात 
चोर ाने घराचे मचे  कुलुप तोडुन आत वेश क न चो न नेले आहे. वगैरे 
जबाबा व न  गु ा दाखल 
 
तपािसकअंमलदार  
पोउपिन मंुडे पो. े  देगलूर मो 8208182474 
दाखल करणार 
asi शेख  पो. े. देगलुर 9823206916 
पो े  भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पोिन ी माचरे मोनं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

 

पोलीस टेशन मुदखेड ो.गुरन 16/2023 कलम 65(ई) महारा  ो. कायदा   दनांक  18 /01/2023 

पोलीस 

टेशन 

गुरन व कलम गु.घडला तार ख वेळ व ठकाण/ 

गु हा दाखल तार ख/ टेशन डायर  

नंबर 

फयाद च ेनाव व प ा/ 
आरोपीचे नाव व प ा 

थोड यात हक कत 

मुदखडे ो.गुरन 

16/2023  
कलम 
 65(ई) महारा  

ो. कायदा 
 
 

.ग.ुघडला तारीख वळे व 

ठकाण-  

दनाकं 18/01/2023 च े

16.10 वाजता आरोपीच े
घरासमोर मौज ेवडार 
वाडा मुगट येथ ेपि मेस 
12 कमी 
 

.गु.़दाखल तारीख व वळे-  

दनाकं 18/01/2023 

 च े17.40 वाजता 

 टेशन डायरी नंबर 23 

 
 

फयादीच े नाव – 

 िवजयकुमार हादराव आलेवार वय 50 

वष वसाय पोहकेा 2187 नेमणकू पोलीस 

टेशन मदुखेड मो.न. 9158756087 
 

आरोपीच ेनाव –  
    
 

िमळाला माल-  
आंबट उ ट वास येत असललेी हातभ ीची 
गावठी दा  08 िलटर एकुण 800/- 
पयाचा माल 

 

आरोपीचा पूव इितहास-िनरंक 

खलुासा- सादर िवनंती क  यातील फयादी यांनी फयाद दली 
क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने आपल े
ता यात िवनापरवाना बेकादशेीर र या हातभ ीची गावठी दा  
आंबाट उ  वास येत असलेली एकूण 08 िलटर कमती 800/- 
पयाची ता यात बाळगून िमळून आला वैगरे फयाद व न वर 
माण े माननीय पो.िन. शमा साहबेां या आदशेाने वर माण े

गु हा दाखल.  
 

दाखल करणार- 

 HC/231 एस.बी.फोल ेमो. न.9552045424  
 

तपासीक अमंलदार-  

पोहकेा/2255 कवठेकर मो.न. 8766442488  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



पोिलस टेशन हमायतनगर येथील दैनं दन गु हे अहवाल दनांक18/01/2023 

पो टेचे 
नाव 

गु.र.न.व 
कलम  

गु हाघडला ता. वेळ व 
ठकाण 

फया दचेनाव, प ा व मो. .  खुलासा 

हमायत 

नगर 

16/2023 
कलम  

324, 323, 
504, 506 
भादवी.  
 

गु हाघडला ता. वेळ व 
ठकाण  

द .18/01/2023 रोजी 
सकाळ  11:00 वा. 
समुारास आरो प या 
घरासमोर उंबरह रतांडा 
ता. हमायतनगर  
 

गु हादाखल ता रख, वेळ 
व टेडा न द :- 
द.18/01/2023  

रोजी 17:31 वा. 
टेशन डायरी नंबर 18 वर  

 
 
 
 

फया दचेनाव, प ा व मो.   

मांगीलाल रावजी जाधव वय 30 
वष यवसाय शेती व वे डंग 
काम रा. रमनवाड  तांडा ता. 
ह.नगर मो. . 9822599244  

 

आरो पचे नाव व प ा :-  

 

आरोपी अटक :- नाह   

 

सादर वनतंी क वर नमदु ता रख, वळे  व ठकाणी यातील नमदु 
आरो पने फया द याने दोन ते तीन दवसापवु  वे डंगकाम व प टंगचे 
काम केलेले पये माग यासाठ  गलेे असता यास हातातील व टन े
यां या पाठ माग,े डो यात, कानावर मा न जखमी क न 

लाथाबु यानंी उज या बरगड वर मु का मार दला व पायावर पाय 
ठेवनु िच न टाकतो असे हणुन पायास ध न फेकुन दले व िशवीगाळ 
क न जवे मार याची धमक  दली. वगैरे त ार व न वर माणे मा. 
पो.िन. साहेबां या आदेशान ेगु हा दाखल क न पु ढल तपास ASI कदम 
यां याकडे दला. मो. . 7350671239 

 

दाखल करणार :-पो.हे.कॉ.शेख बन 2281 पो. ठाणे अमलदार पो टे 
हमायतनगर मो. . 7888218751  

 

ठाण े भार  अिधकार  यांचे नाव व मो. . :-  

ी. ब. ड.भसुनुर साहेब पो. िन. पो टे ह.नगर मो. . 9834774799 

तपास 

 ASI कदम पो टे ह.नगर  मो. . 7350671239 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



पोलीस टेशन भोकर दनांक 18.01.2023 DCR ची मा हती. 

पोलीस 

टेशन 

गु.घ. ता.वेळ   व ठकाण 

 

गरंुन व कलम फयाद /  आरोपी  हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण  

दनांक  17/01/2023 च े रा ी 12.00 

ते दनांक 18/01/2023 चे रा ी02.00 

वाजता या दर यान फयाद च े

राहते घर  समता नगर भोकर 

 

आंतर व दशा  ----- 

द णेस 2क .मी. 
 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण--- 

- दनांक 18/01/2023  

 वेळ 16.11 वाजता 

टे.डा. नोद 31 

 
 

उिशराचे कारण----- फयाद ने आज 

रोजी पो टला येऊन त ार द याने 

 
 
 

गु.र.न. 

27/2023 

कलम 

 380 

भा.द.वी. 
 
 
 

 

फयाद चे नाव 

यश राहुल रावळे 18 यवसाय िश ण 

राहणार समता नगर भोकर  

मोबाईल नंबर  78 87488627 

 

आरोपीच ेनाव    अ ात 

 

आरोपी अटक-    िनरंक 

 
 

खुलासा----     सादर वनंती क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी 

यातील फयाद चा मोबाईल ओपो कंपनीचा कमती 12,500/- पयाचा ज.ु 

वा. याचा IMEI NO.869054055366036 असा असनू तो दनांक 17.01 

2023चे 12.00ते दनांक 18.01.च े  2023 रोजी रा ीच े अदंाज े 02.00 

वाजताची सम यां या घरात वेश क न कोणीतर  अ ात चोर याने 

चो न नेला आहे.वगरेै मजकुराचे फयाद व न  मा.पो. िन.पाट ल साहेब  

यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी बीट 

पो.हे.का.2156 मधुोळे  यांचे कडे दला. 
 

दाखल करणार 

 ASI दवणे  PSO पो ट भोकर मोबाईल  9552500385 

तपासी अमलदार  

पोहेका/2156 मुधोळे  पो. टे. भोकर मोबाईल मांक 8381084142. 

पो ट भार  अिधकार  ----  

पो. िन.पाट ल साहेब मो.9923104521  

घटना थळ  भेट देणारे  

बट पोहेका/2156 मधुोळे 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



पो टे अधापूर भाग 06ग.ुर.न1ं1/2022 कलम 12अ महारा  जुगार कायदा माणे 

ज हा/ठाणे  गुरन.घडला /गु हा दाखल/ ा  द. वेळ गुरनं/कलम खबर देणार यांच ेनाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

   हक कत  

 

पोलीस  

टेशन 

चे नाव 

 

 अधापूर  

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण 

द 18.01.2023 रोजी 14.30.वा 
वाजता चैत य हॉटेल या 
पाठ माग ेमोक या जागेत मोजे 
मालेगाव  

 
 

अतंर व दशा  
प मेस 15 क.मी  
 

गु हा दाखल.ता.वेळ:-  

द 18/01/2023 

वेळ  19.15 वा  
टे डा न ं16 

 
 

भाग 6  

ग.ुर.न ं

11/2023  

कलम  

12अ महारा  जगुार कायदा  
िमळाला माल–  

यांच े ता यात एक पांढ या रंगाचे 

बुक पांढ या रंगा या कागदावर 

डावीकडून क याण नाव असलेले व 

याखाली काबन टाकून िल हलेले 

क याण दनांक 

18.1.2023 याखाली 180Ko 

57.10व याच कागदावर उज या 
बाजलूा शेवट  180 असा िल हलेले 

व नगद  200×03नोटा 
100×06नोटा 50×04नोटा 
20×02नोटा 10×01नोटा असे एकूण 

1450 पये व िन या रंगाचे बॉलपेन 

व काबन चे तुकडे ज.ुवा 1450एकुण  

फयाद चे नाव– 

बळ राम यंकटराव राठोड 

वय 56 वष यवसाय नोकर  

पोलीस उपिनर क 

नेमणूक पोलीस टेशन 

अधापूर ज हा नांदेड  

मो नं 9823143245 

 
 

आरोपी नाव:- 

 
 
 
 

आरोपी अटक:-- िनरंक 

खलुासा:--सादर वनंती क  वर नमूता वेळ  व ठकाणी यातील 

नमूद आरोपी हा लोकांकडून पैसे घेऊन क याण नावाचा 
मट याचा देऊन जगुार खेळत व खेळवीत असताना दकुाराच े

सा ह य व नगद  1450 पये मु ेमाला सह िमळून आला वगरेै 

फयाद  व न वर माणे गु हा दाखल क न तपास मा .पो.िन 

ी जाधव साहेब यांच ेआदेशाने पो हे कॉ 2803चाटे  यांच ेकडे 

दला मो न ं 9637111588 

 

दाखल करणार:-- 

-PSI वड पोलीस ठाणे आमदार पो ट टेशन अधापूर 

 मो.नं 9637101945 

 

तपािसक अमंलदार – 

Hc 2803 चाटे  पो ट टेशन अधापूर  मो न ं9637111588 

 
 

पो ट भार  अिधकार  

 पो िन जाधव साहेब पो ट टेशन अधापूर  मो नं 7798834263 

 
 
 

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

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई --- 
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vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



पोलीस टेशन माळाकोळ  दैनं दन गु हे अहवाल दनांक 18/01 /2023 

 
  

  
  

        

पोलीस 

टेशन 

माळाकोळ   

गरुनं  
-10/2023  

कलम 

489(A),323, 
504,506,34 

,भा द व  

 ग.ुघ. तार ख वेळ 

ठकाण:-  

ल नानंतर दोन वषानी ते 

22/ 12/2022 पावे तो 
सासर  व माहेर  मौजे 
देऊळगाव तालुका लोहा . 
 
 

दशा व अतंर:   

उ रेस 18 क िम 

 

गु हा दाखल:-  

दनांक 18/01/ 2023  

चे 17:08 वा. 
न द नंबर 16 वर 
 
. 

फयाद चे नाव :- 

  आरोपीचे नाव  

 

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

ठकाणी यातील आरोपीतां संगणमत क न फयाद स 

तु या माहेर होऊन लॉट घे यासाठ  600000. पये 

घेऊन ये हणून शार रक व मानिसक ास देऊन उपाशी 
पोट  ठेवनू िशवीगाळ केली व मारहाण केली व 

ध काबु क  क न जीवे मार याची धमक  दली वगरेै 

फयाद व न सपोनी डोके सा.यांच े आदेशाने गु हा 
दाखल . 

 

दाखल करणार:- 

HC 2308 राठोड  पो टे माळाकोळ       

तपािसक अमंलदार :-  

पोहेकॉ/ 1888 ीरसागर  माळाकोळ  

मो.नं.9823842188 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

   मा. स पो िन डोके  मो. .8652147575 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 



पो. टे. कनवट ो. ह.  गु.र.नं .11/2023कलम 65(ई)म. दा. का. माण े द.18/01/2023 

. टे चे नाव            गुरन/ं कलम        गु हा घडला व   

          दाखल  

फयाद चे नाव व प ा मो न.ं, व आरोपीचे 
नाव व प ा. 

      ह ककत  

पो. टे. चे 
नाव कनवट  

गुरनं 11/2023 

कलम 65 (ई) 
म.दा.का. माण े 

 
दशा व अंतर :-    

 पूवस 01 क.मी.     
 
 
गू ाचे कारण : 
 वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या 
देशी दा ची चोरट  
व  कर त 
असताना  
मालासह िमळून 
आला.  

गु हा घडला 
द.18/01/2023 

रोजी 
सं याकाळ   18:30 

वा.   कनवट ते 
मांडवा रोड लगत 
कराणा दकुानात 
पूवस 01 क.मी.  
   
 
 
 
गु हा दाखल :- 
द.18/01/2023 

वेळ 21:22 

टे.डा. 28वर 
 

फयाद चे नाव :-  द ा य बापूराव मामीडवार  

वय 55 वष यवसाय नोकर  डे 
पो.उप.िनर क पोलीस टेशन कनवट 
तालुका कनवट 

 ज हा नांदेड मो.नं. 9850061133 
 
आरोपीच ेनाव :- 
  
 

 फयाद स एफ आर ची त दली कंवा 
नाह :- होय 
 

उशीराचे कारण :-  िनरंक 
 

 आरोपी अटक तार ख वळे:-िनरंक 
   .   
 िमळाला माल :-  देशी दा  बॉबी सं ा 90 ML 

या 12 बॉटल ित बॉटल 35 माणे एकूण 
420 . 

सादर वनतंी क , वर नमूद तार ख वळे  व 

ठकाणी  यातील  आरोपी हा कनवट त े मांडवा जाणारे 
सावजिनक  रोडलगत  कराणा दकुान असले या टन 
प ाचे दकुानात वनापरवाना बकेायदेशीर र या देशी 
दा ची  चोरट  व  क रत असताना 90 एम. एल. या 
12बॉटल यके बॉटल कमती 35 पये एकूण 
420/ कमतीच े ो.गु ाच े  मालासह िमळून आला. वगरेै 
मजकुरा या फयादव न वर माणे गु हा दाखल क न 
पुढ ल तपासकामी पोलीस उपिनर क मािमडवार साहेब 
यां याकडे दले. 
 
 गु हा दाखल करणार नाव:-  Pso  Hc- 1766 पवार  

 पो . टे . कनवट  मो नं 7620540203 
 

 

तपासीक अमंलदार :     पोलीस उपिनर क मामीडवार  

पो. टे. कनवट  

मो नं.  9850061133 
 

पो टे भार  अिधकार  :-  पोलीस िनर क  बोरस े साहेब  

मो.न.ं9309737394 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



01/2021 क 174 crpc

पो. टे. च े

नाव 

आ म ृ  व 

कलम 

आ म ृता वेळ व ठकाण खबर देणार नाव मो न ं                         हक कत 

पो. टे. 

धमाबाद 

01/2021 

क 174 

crpc 

द 18.01.2023 च े 10.30 

वा च ेसमुारास km 421/5-

6 या पाट जवळ रे वे गेट 

बाळापूर जवळ धमाबाद  

 
 
 
आ म ृ दाखल ता वेळ व 

ठकाण - द 18.01.2023 

च े  न द न ं 14.41 न द न ं

18 
  
 
 

शेख बाबिूमया प महमद हुसने  

वय 56 वष यवसाय नोकर  

रे व े टेशन धमाबाद 

 
 
मायताच े नाव - वीरया गंगया 
अग   िन वय 51 वष यवसाय 

नोकर  रे व े टेशन धमाबाद 

 
 
मरणाचे कारण - दय 

वकारा या झट यान ेमृ य ू

 
 
 
 
 
 

वर नमूद ता वेळ  व ठकाणी यातील नमूद ता वेळ  व ठकाणी यातील खबर 

देणार यांनी खबर दली क  द 18.01.2023 रोजी रे वे टेशन धमाबाद यथे 

नोकर स असलेला कमचार  नाम े वरया गगंया अगिन िसिनयर 

टे निशयन mcm या पदावर नोकर वर आहे तो वेळ 09.00 वा नेहमी माण े

युट वर आला असता याचे मशीनवर मशीन दु त कर याचे काम साईड 

लाईनवर चाल ूअसताना km 421/5-6 या पाट  जवळ बाळापूर िशवार येथ े

वेळ 10.30 वा यास अचानक दय वकाराचा झटका आ यान ेतो खाली 
पडला यास आ ह  पाणी पाज याचा य  केला असता तो बेशु  अव थते 

होता यास आ ह  आटो म य े टाकून उपचार कामी ामीण णालय 

धमाबाद यथेे आणत असताना तो वाटतेच मयत झाला आहे वैगेरे मजकुराच े

अजा व न  पो िन साहेबाच ेआदेशान े आ म ृ दाखल क न hc 1928 वामी 
वाडेकर याच ेकडे दल ेआहे  

 

दाखल-hc 1232 सोनाळे पो टे धमाबाद 

 
तपासक अमलदार - hc 1928 वामी पो टे धमाबाद मो न ं 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 



पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न. 28/2023कलम 323,324,504 भा.द.वी. दनांक  18 .01.2023 

पोलीस 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळ   व ठकाण 

ग.ु द. ता.वेळ  टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण दनांक  

17/01/2023 च े वेळ सायकंाळ 10.00 

वाजताच े  समुारास  पंगलवाड यां या 

शेतातील आखा यावर भोकर िशवार 

भोकर तालुका भोकर 

 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनाकं 18/01/2023 

वेळ 20.31वाजता   टे.डा. नोद 43 

 

आतंर व दशा   
द णसे 02  क. मी.  
 

उिशराच ेकारण 

फयाद न ेआज रोजी पो. टे. भोकर 

येथे हाजर यऊेन 

त ार द यान.े 

 

ग.ुर.न. 

28/2023कलम 

323,324,504 

भा.द.वी. 
 
 

 

फयाद च ेनाव 

रे माजी रामजी खूपस ेवय 55 

वष यवसाय मजुर  राहणार 

नाईक नगर तांडा भोकर 

तालुका भोकर 
 
 
 

आरोपीच ेनाव 

 

आरोपी अटक- 

िनरंक 

 
 

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

यातील फयाद  यांचा मलुगा यातीलआरोपी यान े दा  पऊन 

दा या नशेत आखा यावर आला व फयाद स घरा या वाटनी 

कधी करतोस अस े हणनू िशवीगाळ क न हातात लाकडा या 

धीपलीन े कपाळावर मा न कपाळ फोडल े व डा या कानावर 

मा न कानात जखम केली.  वगैरे मजकुराच े फयाद व न मा. 

पो. िन. साहेब यां या आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

कामी पो.हे.का.2156 मुधोळे यांच ेकडे दला. 
 

दाखल करणार  ASI दवण ेPSO पो ट भोकर 

मो. मांक 9552500385 
 

तपासी अमलदार पो.हे.का./2156 मधुोळे   पो ट भोकर 
 

पो ट भार  अिधकार    पो. िन.पाट ल साहेब 

मो.9923104521 

घटना थळ  भटे देणारे  

बट पोहेका 2156 मुधोळे सोबत पोका.815 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

12/2023 कलम 283 भा द व  माणे

पो. टे. च ेनाव ग ुर न व कलम गु हा घडला ता वेळ व ठकाण     फयाद                          हक कत 

पो. टे. 

धमाबाद 

12/2023 कलम 

283 भा द व  

माण े

द 18.01.2023 रोजी वेळ 17.00 वा 
पानसरे चौक त ेआं  बस टोपकडे 

जाणारे रोडवर शािलमार लॉज 

समोर सावजिनक रोडवर धमाबाद  

 
 
 
 
गु हा दाखल ता वेळ व ठकाण  

 द 18.01.2023 च े 18.01  न द न ं

22 
  
 

माधव मारोतीराव पाट ल  वय 

51 वष य नोकर  hc 2212 न े

पो टे धमाबाद मो न ं

9923696433      
 
 
 
आरोपी -  
 
 
 
 
 
 
 
 

वर नमूद ता वेळ  व ठकाणी यातील नमूद आरोपीन े आप या 
ता यातील आटो मांक आटो हा सावजिनक रोडवर उभी क न 

येणा या जाणा या वाहनास व लोकां या जी वतास इजा व धोका 
िनमाण होईल अशा अव थते वाहन थांबवले या िमळून आला  
वैगेरे फ व न पो िन साहेबाच ेआदेशान ेवर माण ेगु हा दाखल 

क न तपास asi ढवळे याच ेकडे दल ेआहे  

 
दाखल- h c 1232 सोनाळे  पो टे धमाबाद 

 
तपासक अमलदार - asi ढवळे पो टे धमाबाद मो न ं9423402374 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 

 



पो ट कंुडलवाड  ो ग.ुरं. न. 08 / 23 कलम 65ई मदाका  दनांक 18- 1-2023 

पो. टे.च ेनाव . ो ग.ुरं. 

न.र ज टर  

नंबर व कलम 

गु हा घडला तार ख वेळ 

ठकाण 

फयाद  व आरोपी च ेनाव ह ककत  

कंुडलवाड   ो  ग.ुरं. न. 08/ 23 

कलम 65ई मदा का 

गु हा. घ.ता.वेळ व दनांक 

18-1- 2023 रोजी 19.0 

वाजता आरोपी या 
घरासमोर मौजे हंुनगूदा  
 
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ  व 

ठकाण 

दनांक 18.01.2023 रोजी 
वेळ  21.18 वाजता टे.डा. 
हा मांक 24 माण े

 
 

फयाद   सनुील बालाजी बा टेवाड वय 

32 वष यवसाय नोकर  पोका 666 पी 
एस कंुडलवाड  मोबाईल नंबर 

7588425417  
 
 
आरोपीच ेनाव-  

 
िमळाला माल देशी दा  िभगंर  सं ा 
या एकूण 10 बाट या येक  

बदलाची 70 पय ेदरा माण े 700 पय े

माल 

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीन ेआपली ता यातील वनापरवाना 

बेकायदेशीर र या िभगंर  सं ा अस ेलेबल असललेी 
काचे या 180 एम एल समते या 10 बाट या कमती 70 

पय े माण ेएकूण 700 पय ेचा माल वना परवाना 
चोरट  व  कर याचा उ ेशान ेजवळ बाळगललेा िमळून 

आला हणनू वर ल माण ेगु हा दाखल क न तपास 

सपोिन कासल ेसाहेब यां या आदेशान ेबीट जमादार  

पोहेका.2206 मेडेवार यां याकडे दल े

 
दाखल करणार.   Pso/ npc 11 91 ओडे 

 
तपासी अमलदार यांच ेमोबाईल नंबर 9890953645 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 
 
 



पो टे मरखेल ग ुर न ं15/2023 कलम द 18.01.2023 भा.द. व कलम 324,323,504,506,34 अ वये 

पो. टे. च े

नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसगं घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसगं घडला व दाखल  

फयाद  च ेनाव व प ा व मो. 
न.ं आरोपी च ेनाव व प ा, 
आरोपी अटक होय / नाह  

.  

                 ह ककत  

मरखले ग ुर न ं 15/2023कलम 

324,323,504,506,34 

भाद व अ वये 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला ता., वेळ व 

ठकाण  -  द 

18/01/202रोजी  17.00 

वाजताच े दर यान 

ामपचंायत जवळ ल 

चहाच े दकुानावर मौज े

िशळवणी तालुका देगलूर 
 
 
 

 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 18/01/2023च े 21.02 

वा. न द नंबर :- 17 वर 

 
 

आरोपी अटक - िनरंक 

 
 
 

फयाद  च े नाव :- अिनल 

सोपान पवार वय 32 वष 

राहणार िशळवणी तालुका 
देगलरू मोबाईल 

न.ं9834092830 

 
 
आरोपी च ेनाव – 

  
 

FIR दल ेका होय/नाह  :- होय. 

 
 

चेकिल ट ची पूतता केली आहे 

:- 

सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  

हा ामपचंायत जवळ ल चहाचे दकुानावर चहा पीत असताना 
यातील आरोपी यानंी सगंणमत क न माझ े जवळ यऊेन 

वनाकारण काह  कारण नसताना आरोपी .01 यांन े फयाद स 

ध न डो यात दगड मा न डोके फोडल ेव आरोपी . 02 यांन ेमला 
छातीत व पाठ त लाथा बु यान ेमारहाण क न मु कामार मारला 
व दोघांनी िमळून िशवीगाळ क न फयाद स व प रवारास खतम 

क न टाकतो अस े हणून जीव े मार याची धमक  दली वगैरे 

त ार  व न गु हा दाखल क न माननीय पो.िन.साहेब यां या 
आदेशान ेपुढ ल तपास कामी बीट पोहे का 94 शेख यां याकडे दला 
 

दाखल करणार:- PSO- NLPC 1206 शेख पोिलस टेशन मरखले 

मोबाईल नंबर 9552516287 
 

तपास करणार - HC 94 शेख मो 7776067774 
 

पो. टे. भार  अिधकार    नाव व मोबाईल नंबर :-  पोिन गु टे सा 
पो. टे. मरखले मो. नं. 8830564618 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



गु र न_  : 12/2023  कलम :- १२(अ) महारा   जुगार कायदा  

पो. टे. च े

नाव  

गरुन / आ.म ृ/ 

पनाका / िमिसंग 

घडला व कलम  

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसंग घडला व दाखल  

फयाद  चे नाव व प ा व मो. नं. आरोपी चे नाव व प ा, आरोपी अटक होय / 

नाह  

.  

                 ह ककत  

अधापूर ् भाग_६ ग ु र न_  : 

12/2023 

कलम :- १२(अ) 

महारा  

    जगुार कायदा 
 
 
 

 

ग.ु घ. ता. वेळ व ठ कान  

- द.18.01.2023रोजी 
16.10वा चे सुमारास 

मालेगाव ते अधापूर 

जाणारे रोडचे लगत 

मराठा हॉटेल चे पाठ माग े

कामठा बु.प मेस 10 

क.मी. 
  
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ 

:_18.01.2023 वेळ,21.59 

न द नंबर :- 019 

फयाद  चे नाव :- द ा ेय पता नरहर  काळे  वय _33वष यवसाय_नौकर  पो 
उप िन. थािनक गु हे शाखा, नांदेड  ज नांदेड मो न._9923464729. 

 

आरोपीचे नाव -  
 

FIR दले का होय/नाह  :- होय 

आरोपी अटक:___ 

िमळाला माल _1) नगद  34,950/_ पये, मोबाईल व जगुाराचे सा ह य 

मु ेमाल. 
 

चेकिल ट ची पूतता केली आहे :-  होय    

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील नमूद आरोपी हे 

लोकांकडून मटका जगुार खेळत व 

खेळवीत असताना जगुाराचे सा ह य 

मोबाईल व नगद  34,950/_ पये सह 

िमळून आले .वगरेै फयाद व न 

वर माणे गु हा दाखल. 

 

दा. करणार _ASI नंदे पो ठाणे अमलदार 

पो टे आधापरु मो.no.9765764482. 

 

तपािसक अमंलदार : पो. उप. िन. बी. 
ह . राठोड  मो. न.9823143245. 

 

पो. टे. भार  अिधकार  पो. िन अशोक 

जाधव 

नाव व मोबाईल नंबर :-   

 मो. नं. 7798834263 

 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पो टे   उमर 1त5ेग.ु र .न 12/2023कलम324,323,504,34भा .द.वी.कलम. माण.े 

ज हा/ठाण े गुरन.घडला /गु हा 
दाखल/ ा  द. 

वेळ 

गुरन/ंकलम खबर देणार यांचे नाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

   हक कत  

पो टे च ेनाव 

 
 
पोलीस टेशन, 

उमर  पो टे   

गु हा घडला.ता 
वेळ ठकाण 

द18.01.2023 

रोजी 11:00  या 
समुारास गंगाराम 

मर बा नामेवार 

यांच े शेतात 

आकाडयावर 

कौडगाव. ता उमर   

 
गु हा दाखल 

द18.01.2023 

दाखल वेळ 18:25 

टे डा न ं :14 

 

गुरन—ं12/23  

ग.ु र .न 324, 

323,504, 34   

कलम भा.द.वी 
 
 
 
 
दशा व अतंर:-

द णसे 15 कमी 

फयाद च े नाव व ठल वसतं 

राठोड वय32वष यवसाय मजुर  

रा. पाक  तांडा ता. भोकर 

मो.नंबर8766015082 

 
 
 
आरोपी नाव:--  

 
 
 
 
आरोपी अटक:-- िनरंक 

 
खलुासा   :-     सादर वनंती क  यातील नमुद वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीनी सगंमत क न त ु आमच े ाय हर यास 

मारलात हणून आरोपी 1 व 2 यांनी हातात का या घऊेन 

फयाद  व सा ीदार गो वदं चंदर राठोड यास मारहाण क न 

िशवागीळ केली वैगरे जबाब व न पो.िन.भोसल ेसाहेब यांच े

आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी HC 2354 

गेडाम यां याकडे दल.े 

 
दाखल करणार:---PSOHC-2084खेडकरउमर  पोलीस 

ठाणअंेमलदारपो ट टेशन उमर मो.न ं888880759 

 

भार  अिधकार  –पो.िन भोसल ेमो. न ं703883358 

 

घटना थळ  भटे देणारा अिधकार  – 

 

घटना थळ  भटे देवनु परत 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



पो टे  उमर 1ते5गु. र .न 13/2023कलम136भारतीय व ुत अिधिनयम2003. माणे. द 18.01.2023 

ज हा/ठाण े गुरन.घडला /गु हा 
दाखल/ ा  द. वेळ 

गुरन/ंकलम खबर देणार यांचे नाव व 

प ा फयाद / आरोपी 
   हक कत  

पो टे च ेनाव 

 
 

पोलीस टेशन, 

उमर  पो टे   

गु हा घडला.ता वेळ 

ठकाण 

द 18.01.2023चे वेळ 

रा ी01.00ते04.00 वा 
पावतो 33kvसब 

टेशन समोर कारेगाव 

रोड उमर  शंकर पाट ल 

ड पी, 
 
 

गु हा दाखल 

द18.01.2023 

दाखल वेळ 20:09 टे 

डा नं 018 

 

गुरनं—गु. र .न 

13/2023कलम 

136भारतीय 

व ुत 

अिधिनयम2003 

 
 
 
 
 

दशा व अंतर,:-

02 कमी 

फयाद च ेनाव:- 

सुनील कािशनाथ 

कासनाळे वय42वष 

यवसाय सहा यक 

अिभयंता रा.उमर -

मो.१.7875764842 

 
 

आरोपी नाव:--अ ात 

 
  

 

खुलासा  :-   सादर वनंती क  यातील नमूद ता.वेळ  व 

ठकाणी ,यातील फयाद ने त ार दली क कोणीतर  अ ात 

चोर यानेपाट ल ड पी ड पी 100 ,kva,मधील  210 िलटर 

आईल कमती 32000 पयांच े चो न नेल े ◌ े वगैरे जबाबा 
व न पो.िन.भोसले सर यां या आदेशाने बाजूस माणे गु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास ,hc/2164यां याकडे दला 
 

दाखल करणार:---PSOHC-2084खेडकर उमर  पोलीस ठाणे 

आमदार पो ट टेशन उमर मो.नं 8888807597 

 

भार  अिधकार  –पो.िन भोसले मो. नं 703883358 

 

घटना थळ  भेट देणारा अिधकार  – 

 

घटना थळ  भेट देवुन परत 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



पो टे२ अधापरू ्  ग ुर न_13/२०२3कलम_ 65ई महारा  दा बदं  कायदा. द. 18.01.2023 

पो. टे. च े

नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका 
/ िमिसगं घडला व 

कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं 

घडला व दाखल  

फयाद  च ेनाव व प ा व मो. न.ं आरोपी च े

नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

.  

                 ह ककत  

अधापरू ् ो  
ग ु र 

न_13/२०२3कलम_ 

65ई महारा  दा बंद  

कायदा. 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 18.01.2023 रोजी वेळ 13.30वा 
च ेसमुारास खुरगाव पाट  त ेनांदसुा 
जाणा या रोडवर टन प ा या 
हॉटेल म य े खुरगाव िशवारात 

द णसे 22 क.मी . 
 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 18.01.2023 च े 22.52वा.  
 
न द नंबर :- 021 वर  

 

दाखल करणार_ asi नंदे पो. ठाण े

अमलदर पो टे अधापरू     

मो. न.9765764482. 

फयाद  च े नाव : बळ राम यकंटराव 

राठोड वय_55वष यवसाय _पो.उप.िन 

पो. टे अधापरू मो.no 9823143245. 

 
 
आरोपी च ेनाव _  

FIR दल ेका होय/नाह  :- _होय 

आरोपी अटक___ 

 

: िमळाला माल_ ट न शेड च ेहॉटेल या 
काऊटरच ेखाली एका थैिलम य े देशी दा  

िभगंर  सं ा आसे लेबल असलले े काचेच े

180ml मतेच ेएकूण 11 सीलबदं बॉटल 

एकूण 770 कंमत पयाचा माल. 

 

सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळेवर 

ठकाणी यातील आरोपी हा वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या ो. गु ाचा माल देशी दा  

िभगंर  सं या या 180 एम एल या 11सील बंद 

बाट या कमती 770/_ पय े चा माल चोरट  

व  कर याचे उ ेशान े ता यात बाळगून 

िमळून आला वगैरे फयाद व न गु हा दाखल. 

 

तपािसक अमलदर_पो . हे का/2803चाटे. 

मोno_9673111588 

 
पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. िन    . जाधव 

साहेब पो. टे. अधापरू ्मो. न.ं _ 7798834263 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 



पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 29/2023 क 379 भादवी माणे िद.18/01/2023 

पोलीस
ेशन

चेनाव 

गू.र.न.व 
कलम 

गू.घ. ता. वेळ व  िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व 
मोनं 

खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 
29/2023 
क 379 
भादवी 

माणे 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद.18/1/2023 रोजी 13.00 ते 
15.00 वा  दर ान उदगीर ते 
देगलुर काँलेज वासात  
 
 
 
 
 दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 18/01/20223 वा.  23.29 
नोदंनं. 41 वर 
 
 
दाखलकरणारasi शेख  पो. े . 
देगलुर 9823206916 
 
 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा व मो 
क ैलाल रामलाल धांदु वय 
59 वष वसाय सेवािनवृत 

ा ापक रा. ापुर 
ता.िबलोली ह.मु.अ िवनायक 
आपाटमट उदगीर रोड 
देगलुर मो.न.9421364380 
 
 
 आरोपी–अ ात 
 
 
गेला माल- 1,14.000/  चे 
सो ा चांदीचे दािगने (गंठन) 

खुलासा:--   सादरिवंनतीकी, नमुदतावेिळ व िठकािण यातील िफयादी 
हा उदगीर  येथुन देगलुर येथे येत असताना िफयादीचे बँगेतील सो ाचे 
38 ाम वजनाचे गंठन िक.1,14,000 /-  जु.वा कोणीतरी अ ात 
चोर ाने चोरले आहे. वगैरे जबाबा व न  गु ा दाखल 
 
 
तपािसकअंमलदार आर.सी.िमरदोडे सहा.पो.उप िन.पो.ठाणे देगलुर 
मो.न.9049319591 
 
 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ीमाचरेमोनं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  
 

 

 

 



पोलीस टेशन माहुर आ  02/2023 कलम 174 CRPC माने   दनांक18/01/2023आ नं 02/2023 

पो टेचनेाव आ नंबरवकलम आ घतावळेव ठकाण खबरदेणारेचनेाववप ा ह ककत 

माहूर 
 
 
 
 
 
 
 

आ  02/2023 

कलम 174 CRPC 

मान े

दनांक 18/01/2023 

14/:15 वाजतास. द. माहुर 01 

क. िम 
 
 
 
 
 
 
आ दाखल 
वेळ दनांक18/01/2023 

वेळ22:37वाजता 
टेट. डा.न द 16वर 

 
 

डॉ ीव ्यंकटभोसले यवसाय
नौकर ( डॉ टर) 

तामाहुर जनांदेड 
 
________________ 
मयताचनेाव:- 

उदलफुलिसगं आडे वय40 

वष रा गुंडवळ ता माहुर 

जनांदेड 

मरणाचेकारण:- 

स. द. माहुर येथ े
________________ 

सादर वनतंी क  वरनमूद तार ख वेळ व ठकाणीयातील मयत 

नाम ेउदलफुलिसगं आडे वय 40 वष रा गुडंवळ ता माहुर हा अक मात 

ु य ुझा याच े MLC NO 781 /2023 वसलु झा यान ेबाजसू माण े

आ  दाखल क न मा पोिन साहेब यां या आदेशान े पु ढल तपास 

कामी बटNPC/777 आडेयांच ेकडे दला.  
पो टेची व माहूर शहरातील व MSEB ची लाईट गे याने गे यान े

आ ह  न द  वेळे वर घऊे शकलो नाह  कर ता  न द 
 
दाखल करणार :-   PSOPSI  आ ामसाहेबपो टे माहुर 

म  नं 7798094242 
 
तपासी अमंलदार  NPC/777 आडे  मोनं7020105812 
 
पो टे भार  अिधकार   पोलीस िनर क   ी नामदेव िलंबाजी 
र ठे  मो 9923388510 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  
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पोलीस टेशन हदगाव  ग ुर न 16/2023 कलम 4/25 श  अिधिनयम, सहकलम 135   महारा  पोलीस कायदा  भा द वी द . 18/01/2023 

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

ठकाण  व दाखल ता . 
वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो न,ं आरोपी नाव  व प ा   हक कत 

हदगाव ग ुर न 16/2023 कलम 

4/25 श  अिधिनयम, 

सहकलम 135   

महारा  पोलीस कायदा  
भा द वी 

गु हा घडला ता वेळ:- 

द 16/01/.2022 चे 
18:00   वा चे सुमारास 

मौ मनूला ब.ूहदगाव 

उ रेस 27 कमी  
  
 
 

 गु हा दाखल ता वेळ:- 

द  18/01/2023चे  

23:07  वा  न द  19 

वर  

 
 

फ या द नाव व प ा :- खाकोबा मानेजी िचंतले वय 56 वष यवसाय पोहे का /35 

नेमणूक पो टे हदगाव मोबाईल नंबर 9284056205 

 
 

FIR त दली का:- होय 
 

आरोपीचे नाव  व प ा :-  
दाखल करणार.-hc /227 िभसे पो टे हदगाव  

खलुासा:- सादर वनंती क , वर नमूद 

तार ख वेळ  व ठकाणी यातील  

आरोपीतांनी हातात नंगी तलवार घेऊन 

नाचत वाजत गाजत गावातील 

ग लीबोळातनू वनापरवाना उपसरपचं 

पदाची वजय िमरवणूक काढून गावात 

दहशत िनमाण केली व मा. ज हािधकार  

साहेब नांदेड यांच ेजमाव बंद  आदेश 

असताना सु ा सदर आदेशाचे उ लंघन 

केले आहे   वगरेै  फयाद  व न पोिन सा 
यांच ेत ड  आदेशाने वर माणे गु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास कामी psi चोपडे 

यां याकडे दे यात आला. 
 

तपािसक अमंलदार:- psi चोपडे 

mo.7972432049 
 
 

पो टे भार  अिधकार :- मा. Pi गजानन 

पवार . NO.8806994154 

चेक िल टची पुतता केली अगर कसे:-होय 

 

 



िदनांक18.01.2023



िदनांक18.01.2023



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

पो टे२ अधापरू ्ग ुर न_14/२०२3कलम_ 379,34भा. द. वी सह कलम48(7),48(8) महारा  जमीन महसलू अिधिनयम 1966 व सह कलम 50/177 मोटार वाहन 

कायदा माण े

पो. टे. च ेनाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका 
/ िमिसगं घडला व 

कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं 

घडला व दाखल  

फयाद  च ेनाव व प ा व मो. न.ं आरोपी च ेनाव व प ा, 
आरोपी अटक होय / नाह  

.  

                 ह ककत  

अधापरू ् ग ु र 

न_14/२०२3कलम_ 

379,34भा. द. वी सह 

कलम48(7),48(8) 

महारा  जमीन 

महसलू अिधिनयम 

1966 व सह कलम 

50/177 मोटार वाहन 

कायदा माण े

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द.18.01.2023रोजी वेळ 

19.35वा.च े समुारास स य 

गणपती या मंद र समोर ल 

मने रोडवर दाभड िशवार 

द णसे 06क मी. 
 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 18.01.2023 च े 23.44वा.  
 
न द नंबर :- 024 वर  

 

दाखल करणार_ asi नंदे पो. 
ठाण ेअमलदर पो टे अधापरू     

मो. न.9765764482. 

फयाद  च े नाव : ई र शंकरराव लांडग े वय 52 वष 

यवसाय नोकर  पोहे का 20 45 नमेणूक पोलीस 

टेशन अधापरू ज हा नांदेड मो.no.9421869570. 

 

आरोपी च ेनाव _  

FIR दल ेका होय/नाह  :- _होय 

आरोपी अटक___ 
   

: िमळाला माल_ 1)300,000/_एक लाल व पांढ या 
रंगाचे ट पर टाटा कंपनीच े मॉडेल मांक 16 13 

समो न पाठ मागून नंबर लेट नसललेा ट पर जुन े

वापरती कमती अंदाज ेव 2) ट पर मधील रेती वाळू 

अंदाज े द ड ास कंमत अंदाज े 4500/_ पय े

एकूण3,04,500/_ 

 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपी ट पर चालक व मालक 

यांनी सगंणमत क न गौण खिनज रेती चो न 

ितची चोरट  व  कर याचे उ ेशान े

वनापरवाना बेकायदेशीर र या वाहतूक कर त 

असताना समोर व पाठ माग े नंबर लेट न 

लावता िमळून आला वगैरे मजकुराच े जवाब 

व न वर माण ेगु हा दाखल . 
 

तपािसक अमलदर_पो उप िन आगलावे 

मोno_9767777884 

 
पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. िन    . जाधव साहेब 

पो. टे. अधापूर ्मो. नं. _ 7798834263 



 

पोलीस टेशन माहूर येथील दैनं दन गु हे अहवाल दनांक 18/01/2023 

पो टेनाव गुरण व 
कलम 

गु.घ.ता.वेळ 

ठकाण 

फयाद चे नाव प ा खलुासा  

माहूर 
 
 
 
 
 
 
 

गुरण 
01/2023 
कलम 

365,34 

भाद व 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दनांक 
02/01/2023 
रोजीसकाळ 10:00 ते द 
18/01/2023 

रोजीपावतेोमौजगंुेडवळतामाहुर जनां
देडद णसे 01K.M 
___________ 
दा.ता.वेळ 

दनांक 18//01/2023 

रोजी 23:11 

न दनं17वर 

 
 
 

रमशे किनराम आडे वय 55 वष 

यवसाय शेती रा गुंडवळ ता 
माहुर  मो. 9527591237 
 

आरोपीच ेनाव 

 
 
आरोपीअटकनाह  

 
 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाण यातील 
आरोपीत  1 व2 यांनी फयाद  याचा भाऊ नामे याच े

अपहरण क न यास गैरपण ेप र द क न ठेवल ेआहे वगैरे 
मजकुराच े फयाद  द यान ेव न मापोिन साहेब यां या 
आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढ ल 

तपासकामीमासपोिन ीधरजगतापसाहेबयां याकडे दला 
 
पो ट भार  अिधकार  चे नाव  पोलीस िनर क 

नामदेव िलंबाजी र ठे  मो9923388510 
 
दाखलकरणारा 

PSO PSI आ ामसाहेबपो टे माहुर 

मो 7798094242 
 
तपािसकअमलदार 

मासपोिन ीधरजगताप 

पो टे माहुर 

मो8007997900 
 

 

 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

       



 

 

 

  



              

 

 

 

 

      
 

  
 

   

  

 

  



                                    
  
 

   
 

                
        

  
  

 
 

 
  

   
  

  
  

  
 

 
   

    
 

     
      

   
    

   
   

  
 

   
   

      
  

         
      

   
 

         
        
  

            
        

          
       
       
   

 
         

      
 

         

 

  



                               
  
 

                    
        

  
  

 
 

              
   

    
 

 
  

 
   

  
 

     
    

         
      

 
 
 

   
     

      

        
        

      
  

 
 

      
  
 

            
          

           
         

         
         

       
  

 
         

 
        

 

  

 

 

 

 
 



 
पो. ेिबलोलीभाग-6गुरनः 10/2023 क 188भादिवसहकलम 135 मपोकािद.87/01/2023 

पो. ेचेना
व 

गु.र.नवकलम गु.घ.ता.वेळविठकाण िफयादीचेनाववप ा/आरोपीचेना
ववप ा 

हकीकत 

6 पो. ेिबलोलीभाग
-6 
गुरनः 10/2023 
क,भादिवसह 
कलम 135म पो 
का  

गु.घ.ता.वेळविठकाणः िद.18/01
/2023रोजी16.00वाते21-00 
वा दर ान देशमुख नगर 
िबलोली ते बडी म द ॉपर 
िबलोली 

 

गु ादाखल 

िद.18/01/2023चे23.50वानोदं
नं21 

 

िफयादी/ 

मारोती सायलु मुदेमवार 

वय36वष.नोकरी ताः िबलोली 

मो.9049778709 

 

आरोपीचे.नाव-  
 

आरोपीअटक – नाहीत 

सादरिवनंतीकीवरनमुदता वेळीविठकाणीयातील आरोपीतानीमा अ र 
िज ािधकारी साहेब नांदेड यांनी िनगिमत केलेले आदेश मांक 2023/आर बी 
एक डे  -2/ट/4/ak जमावबंदी करण 09/,/01िदनांक7/1/2023 अ ये 
महारा  पोलीस कायदा कलम 37/1,/3 माणे नांदेड िज ात जमावबंदी आदेश 
लागू असताना आदेशाचे उ ंघन क न पोिलसांनी ाची परवानगी नाकारली 
असताना संत पीर हजरत सफराज ह नवाब साब साहेब वली दगा िस  
ऐितहािसक जामा मजीत यांचा उस ज ा िमरवणूक काढलीवगैरे िफयाद व न वर 

माणे गु ा दाखल क न मा पोलीस साहेब यां ा आदेशाने पुढील तपास कामी 
बीट एन पीसी 2542 सोनकांबळे यां ाकडे िदला

दाखल अमलदार-पीए गुडमलवारपोहे का 1963 पो  िबलोली मोबाईल नंबर 
84 21 45 38 68 

तपाशी आमलदार-सी जे सोनकांबळे यांना पोना 25 42 पो  िबलोली 
मोबाईल नंबर 98 23 17 23 00 

 

भारीअिधकारी- ए.एन.न टेपो. े .िबलोली. मो.नं. 9823802677 

 

  

 

 

 


