
 

पो. टे मनाठा गु.र.नं 170/2022 कलम  368,365,341,342,34भादवी  द 04/11/2022 

पो. टे च े

नाव 

गरुन ंव कलम  गरुन.घ.ता.वळे व ठकाण फयाद देणार चे नाव  ह ककत 

मनाठा गुरन  

170/2022 

कलम 

 368,365 

,341,342 

,34भादवी  

 

 

 

उिशराच े

कारण:--- 

गरुन.घ.ता.वळे व ठकाण  

दनांक.01/11/2022 चे 

01:00 वा.ते 03.11.2022 

रोजीवाजे या दर यान मझुे 

मराठा फयादीच ेशेतातील 

घरातून उ रेस एक 

कलोमीटर  

 

गु.दा.ता.वळे 

दनांक:- 04/11/2022 

वेळ 02.03 वा. 

न द नं 627वर  

 

 

 

 

 

 

फयादी:-  

    

FIR त दलीप का ?  होय. 

 

आरोपी :....  

 

 

सादर िवनंती क वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील फयादी दनांक 

01/11/2022 रोजी 01.00 वाजता सुमारास घराबाहरे लघवीला आली 

असता यातील आरोपी मांक दोन ते चार यांनी त ड दाबून बळजबरीने 

मोटार सायकलवर बसवून पारडी पयत नेऊन सोडले तेथून आरोपी मांक 

एक यांनी फयादीस तू मा या सोबत आली नाहीस तर तु या भावाला जीवे 

मारतो अशी धमक  दऊेन यां या गाडीवर बसून आ ा थळी गु पण े

झाडाझुडपात नेऊन लपवून ठेवून फयादीस जर तू गेली तर तु या घरातील 

लोकांना िजव े मारतो असे धाग दाखवनू जबरद तीने थांबून ठेवले हणून 

माझी यांचे िव  त ार आह ेअशी फयाद जबाब द यानेव गु हा दाखल 

क न पढुील तपास कामी    मा.स.पो.िन.साहबे याचे आदशेान ेPSI िच ेवार 

साहबे  यां याकड े दला. 

तपासीक अिधकारी यांचे नावं :- 

 PSI िच ेवार साहबे पो टे मनाठा  मो नं 9834634149 

दाखल करनारा- 

PSO HC 1750दवेडे साहबे पो. टे.मनाठा  मो.नं. 9657719136 

पो. टे. भारी अिधकारी यांच ेनावं व मोबाईल नबंर:-  

मा.स.पो.िन.साहबे पो. टे.  मनाठा मो. नं. 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



िहमायतनगर AD.NO.43/22 कलम 174 CRPC िदनांक 04/11/2022 

पो ेचे नाव गु.र.न.व.कलम गु ा. घङल.ता.वेळ. 
व.िठकाण 

िफयादीचे नाव प ा.मो. 
नंबर 

खुलासा 

िहमायतनगर 
 
 
 
 
 

AD.NO. 
43/2022 
 कलम 
174CRPC 
 
 
 
 
 
 

गु ा. घङल.ता.वेळ. 
व.िठकाण   
िदनांक 28/10/2022 
रोजी 08:01 वा. 
चे पुवी. सरकारी 
दवाखाना िव ुपुरी 
नांदेड 
 
 
 
आ.म.दाखल.ता.वेळ. 
व. े. ङा: 
िदनांक04/11/2022 
रोजीचे 15:22वाजता 
SD. NO.22 वर 

िफयादीचे नाव प ा.मो. 
नंबर  ASI. 
एम.के.गोटेमवाङ. पोलीस 

ेशन नांदेड ामीण 
 
 
मयताचे नाव:-  
माधव सायना तवडेवाङ 
वय 37 वष रा िशरंजनी 
ता िहमायतनगर 
 
मरणाचे कारण:-  
अचानक त ेत खराब 
झा ाने ांना ाचे 
नातेवाईकांनी सरकारी 
दवाखाना नांदेड येथे 
भरती केले असता 
डॉ रांनी तपासून तो 
मयत झा ाचे घोिषत 
केले 
 

सिवनय सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील मयत यांची अचानक त ेत खराब 
झा ाने ांना ाचे नातेवाईकांनी सरकारी दवाखाना 
नांदेड येथे भरतीअसता डॉ रांनी तपासून तो मयत 
झा ाचे घोिषत केले वगैरे कागदप ाव न आ  

दाखल 
 
दाखल करणार:- 
ASI साखरेमोबाईलनंबर 8378981645 पोलीस ेशन 
िहमायतनगर 
 
तपासी अंमलदार :- 
WASI कागणे मॅडम मोबाईल नंबर 9921623333 
 

ठाणे भारी अिधकारी :- 
मा.िब. ङी. भुसनूरपोलीस िनरी क पोलीस ेशन 
िहमायतनगरमोबाईलनंबर 9834774799 
 
 
 
 

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

पो. टे. मा र  गरुन 110/2022  कलम,136 भा. िव. का. दनाकं -04-11-2022 



पो. टे.नाव गुरन/अ ..,पनाका,िम

स ग/कलम गु हयाचे 

कारण 

गुरन/आ ,पनाका घडला व दाखल फयादीच ेनाव प ा मो.न.ंप ा 

आरोपी अटक होय/नाही 

 

पो. टे 

 मा र  

गुरन, 

110/2022  

कलम, 

136 

भारतीय िवदयुत 

अिधिनयम सुधारणा 

2003 

 

गेलामाल--- 

4 25 kva dp 

या ा सफॉमरारम

धील100 kg 

कॉपरकॉईलव200 

िलटरआईलअसाएकू

ण कमतअं60,000/

पये 

िमळाला माल:- 

िनरंक 

गु.घ.ता.वळे व ठकाण :-  

द 25-07-2022 रोजी12.00 वा 

ते दनांक07/08/2022 

रोजीच1े0.00वा यादर यानमौज े

ममतापूर माहादापूरइवळे र 

हडसनी तालुका मा र िज हा  
नांदडे  
 

गु.दा.ता.वळे :- 

द.04/11/2022 

 रोजी च े12.36 

टे.डा.नोद 0 7 वर 

 

िवलबंाच ेकारण :- 

 फयादीने आज रोजी पो टेला 

त ार द याने  

फयादी— 

दीपक वसंतराव 

रापरतीवारवय 44वष 

वसाय नोकरी( सहा यक 

अिभयंता) राहणार शाखा 

mseb मा रता.मा र 

िज हानांदडे 

 

फयादीस Fir ची त दली 

कवा नाही :- होय 

 

आरोपी--- अ ात 
 
आरोपी अटक ता.वळे :- 

नाह  

 

खुलासा 
सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 
यातीलअदनातआरोपी ने फयादीयां यामहािवतरण िवभागाच े चार 

डीपी च े 25 kva चा ा सफॉमर मधील कॉपर कॉइल व ऑइल 

कोणीतरी अ ात चोर ाने काढून नेले व महािवतरण िवभागाच े

60,000 पयाच े नुकसान केले वगैरे जबाब व न माननीय पो. 

िनसाहेबां या आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 

बीटnpc/777आडे साहेब यां याकडे दलाआह े

 

दाखल करणार  

pso/ ही.एस. आडेनापो. का 777  पो. टे. मा र  

मो. नं 7020105812 

त.अंमलदार  :- 

 ही. एस आडे पो. ना 777 पो. टे.मा र मो. नं 7020105812 

पो. टे. भारी अिध. :-  

पो िन र े साहबे  पो. टे  मा र मो.न.9923388510 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



पो टे धमाबाद गु ाचा कार  गरुनं  246/2022 कलम 283 भादिव दनाकं 04/11/2022 

पो ेचे 
नाव 

गु.र.न.व.कल
म 

गु ा. घङल.ता.वेळ. 
व.िठकाण 

िफयादीचे नाव प ा.मो. 
नंबर 

खुलासा 

पो ट 

धमाबाद 

 

 

 

 

गुरन नं. 

246/2022 

कलम  

283 भादिव 

 

ग.ुघ.तारीख वेळ व 

 ठकाण-           

द.04/11/2022 रोजी च े

वेळ 13.00 वा.च े

समुारास बजाज ेसेस 

समोर सावजिनक रोडवर 

धमाबाद ता. धमाबाद 

िज.नांदडे 

 

गु हा दाखल ता. वेळ 

दनाकं- 04/11/20२२  

रोजी 13.56 वा. 

 टे डा . 10 

 

 

फयादी- 

 िशवाजी िव नाथराव 

सूयवंशी, वय 54 वष, 

वसाय नोकरी 

पोहकेा/2359,  

पो ट धमाबाद  

मो नं 9096515874 

 

आरोपीच ेनाव- 

  

खलुासा-सादर िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकानी यातील आरोपी ने 

याच ेता यातील ऑटो हा सावजिनक रोडवर उभा क न येणा या जाणा या 

वाहनास व लोकां या जीवतास इजा व धोका िनमाण होईल अशा अव थेत 

थांबलेला िमळून आला .वगैरे मजकुराच े जबाबा व न मा. पो िन साहबेाचं े

आदशेाने वर माण ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी पोहकेा/2022 मोट 

याचंकेड े दला आह.े 

 

दाखल करणार-  

पोह ेका/2414 पाटील  पो टे धमाबाद 

 

तपासीक अमंलदार- 

पोह ेका/1928 वामी मो.न 9823562983  

      

पो. िन िहबारे सर  पो. टे धमाबाद मो.नं  97 64 57 43 33 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न.419/2022 दनाकं 04/11/2022 

पो टे च े

नाव 

गु हा रिज टर 

नंबर व कलम 

गु हा घडला तारीख वळे 

ठकाण – 

फयादी व आरोपी च ेनाव हक कत 

पोलीस 

टेशन 

भोकर 

गु हा रिज टर 

नंबर  

419/2022 

कलम 

12 (अ)   

मु. ज.ु का. 

गु हा घडला तारीख वळे 

ठकाण – 

 दनांक 04/11/2022 वेळ 

सायं 13.30 वा डी एस पी 

लॉज जवळ टन प ाच े

शेडम ये भोकर ता भोकर 

गु हा दाखल तारीख वळे:- 

दनांक   04-11- 2022 च े

14:37 वाजता टेशन डायरी 

न द मांक 26 

 

िमळाला माल :-  

नगदी 1000/-  रोख र म 

व जुगाराच ेसाही य       

 

फयादी : -    

 बालाजी सोनाजी ल टवार 

वय 51 वष वसाय नोकरी 

पोहकेॉ/2078 पो. टे. भोकर 

मो नंबर 9767114720 

 

आरोपीच ेनाव :-   

  

        खुलासा 

 सादर िवनंती क  वर नमदु तारीख वेळी व ठीकाणी यातील आरोपीने क यान 

नावाचा मटका जुगार कागदा या िचठीवर आकड ेली न पैसे घेवून क यान नावाचा 

जुगार खेळत व खळेिवत असताना िमळुन आला. यामधे 10/- . दरा या पंधरा 

नोटा व 50/- दरा या सतरा नोटा असा एकुन 1000/-  रोख र म व बालपेनसह 

िमळून आला. वगैरे मजकुराच े फयाद व न वर माणे गु हा दाखल  

 

दाखल  करणार-  

ASI दवेकांबळे पो टे भोकर मो नं. 96 23 97 91 81    

 

तपािसक आमलदार-  

पोहकेॉ / 2078 बी. एस. ल टवार ने पो टे भोकर मो 9767114720 

         

भारीअिधकारी— 

माननीय सहा यक  पोलीस िनरी क तांबोळी   साहबे  

 मोबाईल नंबर   9987335769 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 

 



 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ो. गुरंन. 
219/2022 
कलम   
65 (ई ) 
 म. दा. का.  
 
 

िद.04/11/2022 
रोजी 18.05  वाजे या 
सुमारास लोहा 
नगरपिरषद समोरील 
माळाकोळी जाणारे 
रोडवर असले या 
साईधा या समोर 
रोडवर लोहा तालुका 
लोहा िज हा नांदेड  

िद.04/11/2022  
वेळ 18.37 
वा. टेशन डायरी न द 
29 वर  
 
- 

 
कृ णा जगदीश सूयवंशी वय 52 वष यवसाय 
नोकरी पो.हे.का. 1754 नेमणूक पो ट लोहा 
मोबाईल नंबर 7057524134  

 

 

   
 देशी दा  भगरी सं ा लेबल असलेले 180 
ML मते या काचे या 13 िसलबंद बॉटल 

येकी कमत 70 माणे एकूण 910 /- . 

 
सादर िवनंती की ,वर नमूद तारीख वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीने एका  िवनापरवाना बेकायदेशीरिर या चोरटी िव ी 
कर याचे उ ेशाने देशी दा  भगरी सं ा या 180 ML. 

मते या 13 सीलबंद बॉटल  एकूण िकमती 910/- पयाचा 
माल ता यात बाळगलेला िमळून आला  वगैरे िफय दीव न   
मा. पो. नी. साहेबां या आदेशाने गु हा दाखल. 
 

HC 2238 कदम मो. नं. 9421849016 

HC 408 क े   पोलीस टेशन लोहा मो. न. 9730726378  
 

 मा. पो.नी   तांबे मोबाईल नंबर 9850188100 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

पो े   िहमायतनगर AD.NO.44/22 कलम174CRPC  दनांक 04/11/2022  

पो टे चे गु.र.न.व.कल गु हा. घङल.ता.वेळ. फयादीच ेनाव प ा.मो. खुलासा 



नाव म व. ठकाण नंबर 
िहमायतनगर 
 
 
 
 
 
 
 
 

AD.NO. 
44/22  
कलम 
174CRPC 
 
 
 
 
 

गु हा. घङल.ता.वेळ. 
व. ठकाण   
दनांक 29/10/2022 

रोजी12:00वा.च.े वाड 
नंबर 15सरकारी 
दवाखाना िव णुपुरी 
नांदडे 
 
 
आ.म.दाखल.ता.वेळ. 
व. टे. ङा 
: दनांक 04/11/2022 
रोजीचे 16:43 वाजता 
 SD. NO.25 वर 

फयादीच ेनाव प ा.मो. 
नंबर  
HC/2801W.K. कांबळे. 
पोलीस टेशन नांदेड 

ामीण 
 
मयताच ेनाव:- 
रामा द ा बुरकूल े40 वष 
रा वाळकेवाडी  
ता िहमायतनगर 
 
मरणाच ेकारण:-
िवषारीऔषधिप याने 
उपचारादर यान मृ यू 

सिवनय सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
मयत यांनी दधुड िशवार येथील यांचे शेतात दनांक 19/10/22रोजीच े
18:30वाजता कोणते तरी िवषारी औषध िप याने यांना उपचारा काम े
सरकारी दवाखाना िहमायतनगर येथ े ाथिमक उपचार क न पुढील 
िवलाजा कामी सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदडे येथ े रेपर केल े
असता तो दनांक 29/10/22रोजी  12:00 वाउपचारादर यान मृ यू वगैरे 
कागदप ाव न आ  दाखल 
 

 ठाण े भारी अिधकारी :- 
मा.िब. ङी. भुसनूरपोलीस िनरी क पोलीस टेशन िहमायतनगर मोबाईल 
नंबर 9834774799 
 
तपासी अंमलदार :- 
ASI कदम पोलीस टेशन िहमायतनगर मोबाईल नंबर 7350671239 
 
दाखल करणार:- 
ASI साखरे पोलीस टेशन िहमायतनगर मोबाईल नंबर 8378981645  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

पोलीस टेशन मखुडे दैिनक गु ह ेअहवाल दनाकं  04/11/2022 

पोलीस 

टेशन 

गुरण- / कलम गु घडला व दाखल 

तारीख 

फयादी व आरोपी खलुासा 



मखुेड गुरण-  

336/2022  

कलम   

326, 324, 323, 

143, 147, 148, 

149, 504, 506, 

भादवी  

 

 

गु घ ता वळे व ठकाण 

दनाकं 

 द. 30/10/2022  

रोजी 15.30वा च े

सुमारास फयादीच े

शेतात बेरळी खुद 

िशवारात मुखेड िज हा 

नांदडे 

 

.. 

 

 दाखल  

दनांक 04/11/22 रोजी 

 वेळ  16.36 

न द मांक 18 

फयादी-  

ओमकार दगंबर पाटील वय 

40 वष राहणार बेरळी खुद 

तालुका मुखेड िज हा नांदडे 

मोबाईल नंबर 

9637464041 

आरोपी_ 

1)  

खुलासा- 

      सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी हे यांच ेशेताम ये 

असताना आरोपी मांक 1 हा फयादीच ेशतेातून मळणी यं  घेऊन जात होता यावेळी 

फयादी ह े यास शेताम ये हळदीच ेपीक आह ेपीक खराब होत आहे तू मळणी यं  घेऊन 

जाऊ नको असे हणाले असता आरोपीने येथूनच वाट आहे असे हणून िशवीगाळ केली 

यानंतर आरोपीने याचे भावांना फोन लावून बोलावून घेऊन आरोपी मांक एक याने 

ॅ टर मधील लोखंडी रॉडने फयादीच ेडावे हाताचे पंजावर मा फॅ चर केल.े आरोपी 

नंबर 2 याने लाकडी काठीने फयादीच ेडा ा हातावर मारले आरोपी मांक 3 यांनी 

फयादीस पकडून लाथा बु यांनीमारहाण केली आरोपी नंबर 4 याने फयादीस ध न 

ठेवल े यावेळी फयादीची विहनी सा ीदार नामे सोड यात आल ेअसता आरोपी मांक 

दोन काठीने मारहाण क न सवानी जीव े मार याची धमक  दली वगैरे मजकुराचे 

माननीय पोलीस साहेब यां या आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी पोलीस 

उपिनरी क भारत जाधव यां याकडे दले 

भारीअिधकारी नाव –  

िवलास गोबाडे  टेशन मुखेड  मोबाईल नंबर  8805957400 

तपासीक अमलदार –  

psi भारत जाधव  टेशन मुखेड  Mobile no 9765860359 

गु हा दाखल करणार    ASI कदम पोलीस टशेन मुखेड 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

घ. ता. वेळ त ारदाराचेनाव व प ा व मोनं 



व िठकाण 
पोलीस 
टेशन 

देगलूर 
36/2022 

04.11.2022 रोजी  
13.45  वाजताचे  
सुमारास  जुना  
बस थानक  देगलुर ता 
देगलुर  
 

िद. 04.11.2022 
रोजी 17.18  वा न द 

. 21 वर  
 
 

 
  गोिवद गणपती दडे   वय 50   
वष यवसाय –शेती   रा. 
लोनाळा  ता मुखेड िज नांदेड  
  मो.न. 9381204309, 
75077015438  
 

. 
  

 रंग -5 फुट , बांधा – सावळा  
, चेहरा – लांबट ,पोषख- 
कॉपी  कलरची साडी व 
काळया रंगाचे लाऊज  , 
   भाषा – मराठी  , हदी  ,   
 

सादर वनती की, नमुद ता. वेिळ व िठकािण यातील 
अजदार  यांची मुलगी  .िह िद 04/11/2022 रोजी 
13.50 वा सु . जुने बस थानक येथुन  लषवीला जातो  
हणुन  सांगुन गेली  व परत  आली नाही  बराच वेळ 

पयत   आ ही  वाट बघलो  नंतर देगलुर  शहरात  
आ ही शेध घेतला असता  व नातेवाइकाकडे  पन 
िवचारपुस  केली परंतु ती िमळुन आली नाही  वगैरे 
अज व न नमुद माणे िमस ग दाखल  
 

ASI  सरोदे ने.  पो. टे. देगलुर 
 

– 
PSI  कांबळे   ने. .पो. टे.देगलूर 
 

 
पो. िन. ी. माछरे साहेब  9821159844  

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

पोलीस टेशन मखुडे दिैनक गु हे अहवाल दनाकं  04/11/2022 



पोलीस 

टेशन 

गुरण / कलम गु घडला व दाखल 

तारीख 

फयादी व आरोपी खलुासा 

मखुेड गुरण-  

337/2022  

कलम  

 283 भादवी  

 

 

ग ुघ ता वळे व 

ठकाण दनाकं 

 द. 04/11/2022 

रोजी 17.45वा च े

दबेडवाड याचं े

हाडवेअर 

दकुानासमोर मखुडे 

िज हा नांदडे 

 

.  

 दाखल दनाकं 

04/11/2022 रोजी 

वेळ  18.41 

न द माकं 19 

फयादी-  

गजानन द ा काळे वय 

36 वष पोलीस 

उपिनरी क पोलीस 

टेशन मखेुड मोबाईल 

नंबर. 9850072078 

 

 

आरोपी_ 

 

खलुासा- 

      सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी याने 

आपल ेता यातील ऑटो हा जाबं ते नरसी जाणारे सावजिनक रोडवर दबेडवार 

दबेडवाड याचं ेहाडवेअर दकुानासमोर मखुेड रोडवर रहदारीच े ठकाणी मानवी 

मानवी जीिवका धोका होईल अगर कोण याही स दखुापत होईल कवा 

अडथळा होईल असा लावलेला िमळून आला वगैरे फयादीव न गु हा दाखल 

क न माननीय पोिलसा गोबाड ेयाचं ेआदशेा वये पढुील तपास व कायवाही काम े

पोह ेका 17 93 राठोड यां याकड ेदे यात आला. 

 

गु हा दाखल करणार   

ASI कदम पोलीस टेशन मखुडे. 

तपास 

पोह ेका 17 93 राठोड मोबाईल नंबर 9075991793 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

पो. टे. कंुडलवाडी  भाग6 गूरन 121/ 2022 कलम, 283 भादवी  द.04/11/2022 



पो. टे च े

नाव 

ग.ुर.न.व 

कलम 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  फयादी च ेनाव  ह ककत 

कंुडलवाडी गूरन  

121/2022 

कलम  

283 भादवी 

 

 

 

 

 

 

ग.ूघ.ता.वेळ व ठीकान :- 

द.04/11/2022 रोजी 

13◌ः45वा.   सुमारास 

हडेगेवार चौक कंुडलवाडी 

तालकुा िबलोली  

 

ग.ूदा.ता.वळे : 

 द.04/11/2022 

रोजी 15◌ः36वा. 

टे.डा.  15 वर 

 

 

फयादीचे नाव  :- 

 सुदशन चं कांत 

कमलाकर वय 35 वष 

वसाय नोकरी बोका 

ब ल नंबर 237 

नेमणकू पो टे 

कंुडलवाडी  

मो नं 

 86 91 88 96 62 

 

आरोपी–  

 

खलूासा :- सादर िवनंती क वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणीयातील 

आरोपीने याच े ता यातील ऑटो हा हडेगवेार चौक कंुडलवाडी  येथे 

भर र याम य ेउभा क न येणारे जाणारेलोकांनाव वाहनास अडथळा 

वअपघात होईल अशा रीतीन े र या या मधोमध उभा क न 

रहदारीस अडथळा करीत असताना िमळून आला वगैरे फयादीव न 

गु हा दाखल क न माननीय सपोनी साहबे यां या आदशेान े पुढील 

तपासHC/1921 कदम यां याकड े दलाव आरोपीस कलम 41 

(1)सीआरपीसी माणे नोटीस देऊन सोड यात आली 
 

   
तपासीक अमलदा– 

HC/1921. कदम मो,़नं     8007753455  

भारी अिधकारी :-  

मा.Api कासल े साहबे मो नं 9823017330 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

  



 

 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव 
हदगाव  

 
गुरनं.  
299/2022 
कलम 
12(अ) 
म.ुजु.का 
 
 
 
 

-िद. 04/11/2022रोजी 13.20 
वाजताचे सुमारास  बस थानक 
जवळ माने कॉ पले स िनवघा 
बाजार  

 उ रेस 15 िक.मी. 

  
04/11/2022 
 वेळ : 19.11 वा. 
 टे डा.नोद नं. 22 वर                 
 

खाकोबा मानेजी चतले 
  वय 56   वष यवसाय नौकरी 
पोहेका/35 पो. टे.हदगाव  
 मो.नं. 9284056205 

  

नगदी 820/-  व मटका जुगाराचे 
सािह य  

 

 

खुलासा 
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी  यातील आरोपीने वतः या फाय ासाठी  मॉिनग 
नावाचा मटका जुगार खेळिवत व खेळत असताना िमळुन 
आला  वगैर आ.न.124/22 चे कागदप ा व न गु हा 
दाखल क न पुढील तपास पोलीस िनरी क साहेब यां या 
आदेशाने HC/35 चतले यांचे कडे िदला मो .न. 
9284056205 

 ASI राठोड  पो. टे.हदगाव मो.नं. 8888588436 

           

पवार साहेब पो. टे.हदगाव मो.नं.8806994154 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

  



पोलीस टेशन मु माबाद डी.सी.आर िम सग न.ं20/2022  द.04/11/2022 

पोलीस 

टेशन 

िम सग नंबर िम.ता.वेळ ठकाण व 

दाखल ता.वळे 

 खबर देणार याचंे नाव प ा व म .न.  थोड यात हक कत 

मु माबाद िम सग नंबर 

20/2022  

 

 

 

 

उिशराच ेकारण-

आज रोजी पो. टे 

ला येऊन त ार 

द याने 

िम सग घ.ता.वेळ व 

ठकाण- 

द02/11/2022 रोजी 

सकाळी 09.00 वा.  

मौज ेखतगाव 

(प.म.ु)राहते घरातून 

िनघून गेली ता मुखेड  

 

 

िम सग दा.ता. वळे  

द- 04/11/2022  

रोजी वेळ 12:11 

टे.डा.नंबर-16 वर 

 

 

खबर दणेार याचं ेनाव . 

ंकट गुंडरेाव गुबनरे वय 40 वष वसाय 

शेती जात हटकर रा. खतगाव (प.म.ु) ता 

मखुेड  मो.नं 9689990524 

हरवललेी च ेनाव- 

FIR . त दली आह ेकाय:-होय 

 

मिहलचे ेवणन खालील माण े

1)उंची-5 फुट   2)रंग - गोरा 

3)बांधा – मजबूत  4)भाषा -साधी मराठी 

5)पायात - वाड ेव लीपर च पल 

6)पोशाख:-िहर ा रंगाची नवार साडी 

व.लाल रंगाच े लाऊज 

7)ग यात-सो याचे मिनमगंळ सु  पान 

8)कानात-सो याच ेफुल व सरपाळ 

खलुासा-सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख .वेळी व 

ठकाणी यातील फयादीची आई ही गे या दोन 

वषापासून भाऊ मयत झा यामुळे डो यावर प रणाम 

झा याने.व गुडघे द:ुखी या ासाने त असून ती 

कुटंुबातील कोण याही ला न सांगता घरातून 

िनघून गेली आह े असा पो टेला येऊन फयादीने अज 

द याने  मा.सपोिन  साहबेां या आदशेाने िम सग 

दाखल क न चौकशी व शोध कामी पोहकेा◌ ॅ 2000 

सुरनर  यां या कडे दला 

दाखल करणार-ASI.जाधव मु माबाद 

पो. टे.मु ामाबाद मो.नं.8605430645 

तपासी अमंलदार 

पोहकेा 2000 सुरनर पो टे 

मु ामाबाद.मो.न.7447271727 

पो. टे. भारी अिधकारी--  

स.पो.िन-सं ाम उ वराव जाधव पो. टे.मु माबाद 

मो.नं.8999881900 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



 

 गुरण- 
338/2022 
कलम   
283 भादवी  
 
 

  
िद. 04/11/202  रोजी 
18.05वा चे सुमारास जय 
महारा  हॉटेल समोर मुखेड 
ते जाम रोडवर तालुका 
मुखेड िज हा नांदेड  
 

िदनांक 04/11/2022 रोजी 
वेळ  18.57 
न द मांक 20 

गजानन िवजय अंसापुरे वय 
32वष पोलीस उपिनरी क 
पोलीस टेशन मुखेड 
मोबाईल नंबर. 
३००0५२०६२ 
 

 अटक नाही 
आरोिपस 41 अ crpc 

माणे नोटीस देऊन 
सोड यात आली 

खुलासा- 
      सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी  हा 
याच ेता यातील केळीचा हातगाडा मुखेड ते जांब जाणारे सावजिनक 

रोडवर ी जय महारा  हॉटेल समोर रहदारीचे िठकानी येणारे जाणारे 
वाहनास व लोकांना अडथळा िनम ण होईल अशा थतीत लावलेला 
िमळून आला वगैरे िफय दी व न गु हा दाखल क न पुढील तपास व 
कायवाही कामी मा. पोनी. सा. गोबाडे यांचे आदेशा वय ेपोहे का 17 93 
राठोड यांचेकडे दे यात आला 
 

ASI कदम पोलीस टेशन मुखेड. 

पोहे का 17 93 राठोड मोबाईल नंबर 9075991793 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

  



             04/11/2022 

 

  

 
 

 

    
   

  
   
  

 
  

 
  

  
   

   
   

     
  

 

   
 

 
 

  
 

   
 

  
    

 
  
  

  

     
 

     
  
 

  
         

           
            

        
       

        
        

         
         

 

    
       

    
  

            
   

 

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



 गुरण- 
339/2022 
कलम   
283 भादवी  
 
 

 
िदनांक िद. 04/11/2022  
रोजी 18.30वा च ेसुमारास 
गो डन क फेशनरी समोर 
मुखेड ते जांब रोडवर  
तालुका मुखेड िज हा नांदेड  
 
 
.  

  
िदनांक 04/11/2022 रोजी 
वेळ  19.25 
न द मांक 21 

-  
बळीराम बाबाराव सूयवंशी 
वय 38 वष. पोका.2661 
नेमणूक पो टे मुखेड िज हा 
नांदेड मोबाईल मांक. 
8380081358 

 
आरोिपस 41 अ crpc माणे 
नोटीस देऊन सोड यात 
आले. 

खुलासा- 
      सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी 
हा याचे ता यातील जांब चा हातगाडा गो डन क फेशनरी चे 
दकुानासमोर सावजिनक रोडवर येणारे जाणारे वाहनास व लोकांना 
अडथळा िनम ण होईल अशा थतीत लावलेला िमळून आला वगैरे 
िफय दी व न गु हा दाखल क न पुढील तपास व कायवाही कामी 
मा. पोनी. सा. गोबाडे यांचे आदेशा वये पोहे का 17 93 राठोड 
यांचेकडे दे यात आला 
 

ASI कदम पोलीस टेशन मुखेड. 

. पोहे का 17 93 राठोड मोबाईल नंबर 9075991793 
 
 
 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

  



पो. टे. कंुडलवाडी भाग6 गूरन 122/ 2022 कलम,283 भादवी   द.04/11/2022 

पो. टे च े

नाव 

ग.ुर.न.व 

कलम 

ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण  फयादी च ेनाव  ह ककत 

कंुडलवाडी गूरन  

122/2022 

कलम 

 283 

भादवी 

 

 

 

 

 

 

ग.ूघ.ता.वळे व ठीकान :- 

द.04/11/2022रोजी 

14◌ः00वा.   सुमारास 

बस थानक कंुडलवाडी 

तालकुा िबलोली  

 

 

ग.ूदा.ता.वेळ :  

द.04/11/2022 

रोजी16◌ः07वा 

. टे.डा.  16 वर 

 

 

 

फयादीचे नाव  :- 

 अ णा पांडुरंग ीवा तव वय 44 

वष य वसाय नोकरी म पोह ेका 

ब ल नंबर 13 14 पो टे 

कंुडलवाडी 

 

 

आरोपी- 

  

खलूासा :- सादर िवनतंी क वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणीयातील आरोपीने याच े ता यातील ऑटो 

ता यातीलऑटोबस थानक कंुडलवाडी  येथ ेभर र याम य ेउभा 

क न येणारे जाणारेलोकांनाव वाहनासअडथळावअपघात होईल 

अशा रीतीने र या या मधोमध उभा क न रहदारीस अडथळा 

करीत असताना िमळून आला वगैरे फयादीव न गु हा दाखल 

क न माननीय सपोनी साहबे यां या आदशेाने पुढील 

तपासHC/1921 कदम यां याकडे दलाव आरोपीस कलम 41 

(1)सीआरपीसी माणे नोटीस देऊन सोड यात आली 
 

तपास 

HC/1921 कदम पो. टे  कंुडलवाडी  
भारी अिधकारी :-  

मा.Api कासल े साहबे  मो नं 9823017330 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

  



 िहमायतनगर  04/11/2022 

 
पो टेचे नाव गु.र.न.व.कलम गु हा. घङल.ता.वेळ. व. ठकाण फयादीच ेनाव प ा.मो. नंबर खुलासा 

िहमायतनगर 
 
 
 
 
 
 
 

243/2022 
कलम 
65(ई)  म.दा.का. 
 
 
 

दनांक 04/11/2022 रोजी 
17:30वा.चे.सुमारासमौजैकरंजी 
रोड लगत असले या पानप ी 
जवळ ता िहमायतनगर  
 

पि मेस 10 कमी 
 
गु.दाखल.ता.वेळ. व. ट.े ङा: 
दनांक 04/11/22 

रोजीचे 19:17 वाजता 
 SD. NO.30 वर 
 

फयादीच ेनाव प ा.मो. नंबर  
बालाजी गो वदराव महाजन वय 39 
वष सपोनी पोलीस टेशन 
िहमायतनगरमोबाईलनंबर9689707038 
 
आरोपी नाव:- 
 
आरोपीअटक:- नाही 
 
िमळाला माल:-  
दशेी दा  भगरी सं ा या 180 एम 
एल या 20 बॉटल कमती 1400/-

चामाल 

सिवनय सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील आरोपीन े िवनापरवाना बेकायदशेीर र या 

दशेी दा  भगरी सं ा या 180 एम एल या वीस 
बॉटल कमती चौदाश े चा माल चोरटी िव  कर या या 
उ शेाने वतः जवळ बाळ गेलेला िमळून आला हणून 
गु हा 
 

दाखल करणार:- 
ASI साखरेमोबाईलनंबर 8378981645 पोलीस टेशन 
िहमायतनगर 
 
तपासी अंमलदार :- 
ASI कदममोबाईलनंबर7350671239 
 
ठाण े भारी अिधकारी :-मा.िब. ङी. भुसनूरपोलीस िनरी क 
पोलीस टेशन िहमायतनगरमोबाईलनंबर 9834774799 

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

  



           
 

  
                 

           

 
   

 
      

      
   

   
     
   
   
  

 
      

 
   

    
    

      
      

      
    

 
   

 
    
    

       
     

        
        

     
    

      
         

       
          
        

       

   
      

    
    
       

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 



 

            
  
 

                 
           

 
   

 
     

  

      
    

   
      
    

     
 
      

 
   

    
    

      
      

      
   

  
 

   
 

     
     

     
   

        
        

       
          

       
      
       

       
            
        

       
 

   
      

  
     
        

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

 

  



पो. टे. कंुडलवाडी.आ  19/2022 कलम 174crpc द.04/11/2022  
पो. टे.च ेनाव  आ  व कलम आ .घ.ता.वळे व ठकाण फयादीच ेनाव/आरोपी चे नाव व 

प ा 

हक कत 

कंुडलवाडी आ   

19/2022 

कलम 

174 crpc 

   

 

 

 

 आ  घडला ता.वळे व 

ठकाण 

द02/11/2022 

 12:00 च ेसुमारास 

ता,िबलोली  

 

 

 

आ  दाखल 

द.04/11/2022 

 च े21.0 5 वा 

नोद नं.20 वर.   

खबर दणेार:- सरकारी दवाखाना 

िबलोली एमएलसी नंबर 

1992/2022 व न 

 

मयताच ेनांव–  

राजेश ल मणा कसलोढ वय 54 

वष वसाय पोहे का ब ल नंबर 

22 98 पो ट धमाबाद राहणार 

गांधीनगर िबलोली 

 

मर याच ेकारण:-  

 मोटार सायकल व न पड याने 

या या डो यात मार लाग याने 

मृ यू 

खलुासा=  सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील मयत हा  मोटार 

सायकल व न सुलतानपूर येथे पड याने याचे डो यात मार लाग याने  याचे नातेवाईकांनी   

याचे नातेवाईक सरकारी दवाखाना िबलोली येथे  शरीर केल ेअसता डॉ टरनी  तपासून ते 

मयत झा याच े घोिषत केले  सदर बाबतची एम एल सी पो ट िबलोली येथून  ा  झा याने 

आ  दाखल क न माननीय एपीआय साहबे यां या आदशेाने पढुील तपास पोह ेका 22 िझरो 

सहा मेढवेार यां याकडे दला                 

 

 दाखल करणा याचे नाव:-  

 ASI जमजाळ साहबे  पो. टे. कंुडलवाडी मो.नं..9975726838 
 

तपिसक अिधकारी : 

-पोउपिन सुयवंशी साहेब पो. टे. कंुडलवाडी मो. 
 

पो. टे. .अिध.नाव व मो.नं:- 

सपोिन कासले साहबे .मो.नं.9823017330 

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

 

  



पो. े िबलोली भाग-1 ते 5 गुरनः -219/2022 कलम 324,323,504,506 भा.द.िव िद. 04.11.22 
 

पो. े  चे 
नाव  

गु.र.न व 
कलम  

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

हकीकत 

िबलोली  . े िबलोली 
भाग-1 ते 5 
गुरनः - 
219/2022 
 कलम 
324,323, 
504,506 
भा.द.िव  

गु.घ.ता.वेळव िठकाणः  
िद.04.11.2022 चे 
07.10 वा 
िफय दी/आरोपीचे घरी 
मौ िमनकी ता िबलोली 
 
 
 दि णेस 18 KM  
 
                                  
गु हा दाखल 
िद.04.11.2022  
चे 12.24 वा  
न द नं 11 वर 
 
 

- 
बालाजी मधुकरराव ीरामे 
वय 38 वष यवसाय शेती रा 
िमनकी ताःिबलोली िज.नांदेड. 
मो.नं.9545301112 
 
  

आरोपीचे नाव-  
  

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील िफय दी 
घरी असतांना यातील आरोपीने तु ही शेती ची वाटणी बरोबर 
केलेली नाही असे हणुन िफय दीस िशवीगाळ क न थापडा 
बु याने मारहाण क न व हातातील कुलुपाने डो यात मा न डोके 
फोडले व कुटंुबातील सव ना िजवे मार याची धमकी िदली वगैरे 
िफय द व न गु हा दाखल क न पुढील तपास मा.पो.िन साहेब 
यांचे आदेशाने पोहेकॉ/1985 िज.बी. शदे यांचेकडे िदले  
 
तपािसकअंमलदार- 
पोहेकॉ/1985 शदे,पो. टे.िबलोली मो.नं.7721005064 
दाखलकरणारः- 
पोहेकॉ/208 कौठकर पो. टे.िबलोली मो.नं.9923799208 

भारी  अिधकारी- 
 िशवाजी अ णा डोईफोडे पो. टे.िबलोली.  
मो.नं. 9823889037  

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

 

पो टेिबलोली भाग गुरनः कलम भा द िव िद



पो टे चे 
नाव 

गु र न व कलम गु घ ता वेळ व िठकाण िफय दीचे नाव व 
प ा आरोपीचे नाव व प ा

हकीकत

िबलोली  पो. टेिबलोली 
भाग-1 ते 5 
गुरनः-220/2022 
 कलम 
 279 304 (अ) 
भा.द.िव सह 
कलम 134/177 
म.मो.वाहन 
कायदा 

ग.ुघ.ता.वेळव िठकाणः 
िद.01.11.2022 चे रा ी 
22.00 वा िबलीली ते 
बोधन जाणारे रोडवर 
यसेगी नदी या  
पुलाजवळ काही 
अंतरावर  
 
                                      
गु हा दाखल 
िद.04.11.2022  
चे 17.23 वा  
न द नं 15 वर 
 
 

-
सितशकुमार ल मणराव 
चचोले वय 38 वष 
यवसाय शेती रा िद स ता 

कंधार  िज.नांदेड. 
मो.नं.9359644179  
  
 

आरोपीचे नाव-  
 
 मयताचे नाव 
माधव ानोबा मंदे वय 30 
वष रा िद स ता कंधार 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील मयत 
आणी िफय दी हे याचे मो.सा MH 26 AA 5080  वर बसुन 
िनजामबाद कडे जात असतानंा येसगी नदी या पुलाचे अलीकडे  
मो.सा. या चालकाने आपले ता यातील मोटार सायकल 
भरधाव वेगाने व हयगयी व िन काळजपणाने चालवुन यातील 
मयतास पाठीमागुन येवुन जोराची धडक िदली यात माधव  मंदे 
याचा मृ यु झाला व यावेळी यातील चालकांने सदर िठकाणी न 
थांबता मयतास दवाखा यात घेवुन न जाता तो तेथुन िनघुन गेला 
आहे वगैरे िफय द व न गु हा दाखल क न पुढील तपास 
मा.पो.िन साहेब यांचे आदेशाने पोउपिन रायप ले मॅडम  
यांचेकडे िदले  
 
तपािसकअंमलदार-पोउपिन रायप ले मॅडम,पो. टे.िबलोली 
मो.नं.8698511444 
 
दाखल करणारः- 
पोहेकॉ/208कौठकरपो. टे.िबलोली मो.नं.9923799208 
 

भारी  अिधकारी- िशवाजी अ णा डोईफोडे पो. टे.िबलोली. 
मो.नं. 9823889037  

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

 

 



पो टेिबलोली गुरनः कलम िद

पो टे चे 
नाव 

गु र न व कलम गु घ ता वेळ व िठकाण िफय दीचे नाव व प ा आरोपीचे 
नाव व प ा

हकीकत

िबलोली       
पो. टेिबलोली 

ो. गुरनः-
221/2022  
कलम  
65 (ई) म.दा.का  

  

ग.ुघ.ता.वेळव िठकाणः 
िद.04.11.2022 चे 
18.30 वा आरोपीचे 
घरासमोर भा कर नगर 
िबलोली  
 

गु हा दाखल
िद.04.11.2022  
चे 20.35 वा  
न द नं 18 वर 
 
 

- 
मारोती सायलु मुदेमवार पो.ना 
2351 पो. टे िबलोली  
मो.नं.9049778709 

आरोपीचे नाव

एका पांढ या पो यात एका िलटर 
मतेचे एकुण 100  शदीचे 

पाकीटे  येकी 20/- पये 
माणे एकुण 2000/- पयाचा 
ो.गु हयाचा माल 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेिशरिर या शदीची चोरटी 

िव ी कर याचे उ ेशाने वरील वणनाचा ो.गु हयाचा माल 
िक.अ 2000/-  चा ता यात बाळगुन िमळुन आला वगैरे 
िफय द व न गु हा दाखल क न पुढील तपास मा.पो.िन 

साहेब याचें आदेशाने पो.न/2542 सोनकांबळे  यांचेकडेिदले 

तपािसकअंमलदार- 
पो.ना 2542 सोनकांबळे पो. टे िबलोली  
मो.नं.9822172300 

दाखलकरणारः- 
पोहेकॉ/208 कौठकरपो. टे.िबलोली मो.नं.9923799208 

भारी  अिधकारी   
िशवाजी अ णा डोईफोडे पो. टे.िबलोली. 
 मो.नं. 9823889037  

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

भोकर  गुरन 420/2022 कलम 65(ई )महारा  दा बदंी कायदा       द 04.11.2022 



पो टे 

चे नाव 

गुरन 

कलम  

ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण   फयादी व आरोपी च ेनाव  हक कत 

पोलीस 

टेशन 

भोकर 

गुरन 

420/2022 

कलम  

65(ई) 

महारा  

दा बंदी 

कायदा  

 

ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण 

दनाक 04/11/2022 

रोजीचे 18:30 वाजता 

पवार कॉलनी रे व े

पटरी या मोक या 

मैदानात भोकर  

गु हा दाखल तारीख 

वळे व ठकाण  

दनांक 04/11/2022 

 वेळ 20:57  

  न द मांक 38 
 

 

फया द –  

 बालाजी सोनाजी ल टवार 

वय  51वष  H.C.2078 पोलीस 

टेशन भोकर 

 मोबाईल नंबर 9767114720   
 

 आरोपी : 

- 
िमळाला  माल: 

-दशेी दा   भगरी सं ा 180 एम 

एल मते या  एकूण 12  बॉटल 

येक  कमत 70 पये दरा माण े

एकूण कमती 840/- पये चा माल 

.खुलासा सादर िवनंती वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपी वतः या आ थक  य ासाठी  िवनापरवाना 

बेकायदेशीर र या देशी दा  भगरी सं ा या 180 एम एल 

मते या  काचे या सीलबंद एकूण 12  बॉटल येक  कमत 

70 पये दरा माणे     एकूण 840/- पयेचा माल 

चोरटी  िव  कर या या उ ेशाने वतः या ता यात 

बाळगले यािमळून आला    वगैरे मजकुराच े फयाद 

व न  मा. स.पो. िन. साहबे यांचे आदशेान ेगु हा दाखल  
 

दाखल करणार :-   

  ASI दवेकाबंळे     मो नंबर 96 23 97 91 81        

 

तपासी अमलदार;- 

H.C.2078 ल टवार    मो नंबर  9767114720           

भारीअिधकारी--  माननीय सहा यक पोलीस िनरी क 

तांबोळी साहेब  मोबाईल नंबर  9987335769 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



पोलीस टे
शन 
देगलूर 

 AD  no 
29/2022 क  
174 crpc   
 

िदनांक 02.11.2022 रोजी 
09.30 वाजताच ेखानापुर फाटा 
ते अंतापुर जाणारे रोडलगत 
िब मीला िचकन सटर समोर 
खानापुर फाटा देगलुर  
 

िद 04.11. 2022 रोजी  
वेळ  21.17  वा 
 न द नं 25 
 

अ दसु समी अ दसु अजीज 
वय 25 वष यवसाय यापर रा. 
शारदानगर  देगलुर ता देगलुर 
मोनं 7057465231 
 
   

–  
अहेतेमाशाम अ दसु अजीज 
वय 28 वष रा. शारदानगर 
देगलुर  ता. देगलुर   
 
 

 
 

खुलासा सादर वनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील खबर देणार यांनी खबर 
िदली की, मयत भाऊ अहेतेमाशाम अ दसु अजीज वय 28 वष रा. शारदानगर 
देगलुर  ता. देगलुर  हा िदनांक 02.11.2022 रोजी सकाळी 09.30 वा. चे सुमारास 
खानापुर फाटा येथे अंतापुर जाणारे रोडलगत िब मीला िचकन सटर समोर 
िकरकोळ उतराला आमची बोलेरो िपकअप . MH 13 AN 7739  ही 
अहेतेमाशाम  यांचे अंगावरपडुन तो गंभीर जखमी होवुन मरण पावला सदरील 
घटना अचानक घडलेली आहे यांच े मरणाबाबत काही एक त ार नस यासचे 
आज रोजी खबर िदले व न आ.म.ृ दाखल  
अज िद याने वर माने आ. म.ृ दाखल 
 

 Asi  सरोदे   पो. टे. देगलुर 

पोहेका / 2462 के े  ने. पो. टे. देगलूर . 
 

 
पो.िन. ी.सोहन माछरे साहेब  मो. न. 9821159844 
 

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

 

 

 



मु ामाबाद     
. .             .        

गुरन 
255/2022 
कलम  
12 (A) 
म.ुजु.का  
 
 
 
 
 
 
  
 

िदनांक 04/11/2022 
रोजी  15:00 वा..सुमारास 
मु माबाद ते उदगीर 
जाणारे समीर हॉटेल 
समोर रोडवर 
 

 िदनांक 04/11/2022 
वेळ 18:45 वाजता 
न द नंबर 30 वर 
  

नगदी 700/- पये व 
जुगाराचे सािह य 
 
 

िशवाजी ध डीबा आडेकर वय 53 
वष यवसाय नोकरी 
पोहेका◌/ॅ1996 नेमणकू पो टे 
म माबाद मो.नं.9881815115 
 

  
 

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील .आरोपीने 
मु माबाद  ते उदगीर जाणारे रोडवर लोकांनकडून िच ावर आकडे 
िलहून व पैसे घेऊन क याण नावाचा मटका जुगार वतःचे 
फाय ासाठी खेळत व खेळिवत असताना िमळून आला वगैरे िफय द 
व न गु हा दाखल  क न  मा. सपोिन साहेब यां या आदेशाने गु ाचा 
तपास  ASI.पठाण     यां याकडे दे यात आला  

ASI जाधव पो टे   मु ामाबाद 
मो न 8605430645 

ASI .पठाण   पोलीस ठाणे मु माबाद  
मो नं.9623663100 

सपोिन/ सं ाम उ व जाधव मो.न.8999881900 
पोलीस ठाणे मु माबाद 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



पो. टे च ेनाव मदुखडे भाग 1 त े5 गरुन 222/2022 कलम 454,457,380भा.द.वी  दनाकं  04/11/2022 

पो टे चे 

नाव  

गुरन/आ /पनाका 

/िम सग व कलम  

गु हा /आ /पनाका /िम सग घडला व 

दाखल  

फयादी च ेनाव खबर देणार/आरोपीचे 

नाव व प ा 

हक कत  

 

मुदखेड 

 

 

  

   भाग 1 ते 5 

गुरन  

222/2022 

 कलम 

454,457,380 

भा.द.वी 

गु हा घडला –  

दनाकं 29/10/2022 च े18.00  ते 

दनाकं 04/11/22 च ेरोजीच े

10.00 दर यान वेळ न  नाही 

फयादीच ेराहते घरात मौज े मगुट 

तालकुा मुदखेड िज हा नांदडे  

 

पि मसे 12 कमी 

 

गु हा दाखल –  

दनाकं 04/11/2022 

 च े18.19 वा  

न द नंबर 19 

फयादी चे नावं – 

 शामराव कशनराव मुंगल  वय 

45 वष वसाय शेती राहणार 

मुगट तालकुा मुदखेड िज हा 

नांदडे  

मो  8805628288 
 

आरोपी च ेनाव – अ ात 
 

 गलेा माल- 

 नगदी 15000  सो याच े

दािगने कमती 36000  तीन 

मोबाईल ज.ुवा. क.अ ं8000  

असा एकूण 59,000 पये 

कमतीचा 

  

खलुासा -सादर िवनंती क  फयादीने जबाब दला क  ते दनाकं 

29/10/2022 च े सायकंाळी 06.00 वाजता पूव  कुटंुबासह 

आंबेजोगाई यथेे कामासाठी घरास कुलूप लावून गेले व दनाकं 

04/11/2022 रोजी सकाळी 10.00 वाजता परत येऊन पािहल े

असता गेटच े व घराच े कुलपू तुटलेल े दसल े घरात जाऊन आ ही 

पाहणी करता ड यातील सोने व रोख र म दसली नाही ड यात रोख 

र म 15000/- पय ेव सो याच ेदािगने कमती 36000/- पय ेरेडमी 

कंपनीचा एक व लावा कंपनीच ेदोन अस ेतीन मोबाईल 8000/- पये 

असा एकूण  59000/- पयांचा मालक कोणीतरी अ ान चोर ाने 

चो न ने याच े ल ात आल े तरी अ ात चोर ा िव  कायवाही 

करावी वगैरे जबाब व न पो.िन. साहबेां या आदशेाने वर माण े

गु हा दाखल. 

दाखल करणार –  HC/231 फोल ेपोलीस टेशन मुदखेड  

तपािसक अमंलदार – 

HC/2187 आलेवार पो टे मुदखेड मोबाईल नं. 9158756087 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



पो. टे. उ माननगर  आ.मृ.न. 45/2022 कलम  174 CRPC  द.04/11/2022 

पो. टे. चे नाव  गु.र.न. आमृ व 

कलम 

   आ.मृ.घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 

अटक  होय/ नाही 

               हक कत  

 

 पो टे 

उ माननगर 

ता. लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.मृ.न.  

45/2022  

कलम  

174 CRPC.  

  आ.मृ. घडला :- 

16/10/2022 रोजीच े

16:51 वाजता च ेपूव  

वाड 52 सरकारी 

दवाखाना िव णुपुरी नांदडे 

 

 

आ .मृ.दाखल:- 

 द. 04/11/2022 

 वेळ  11:54  वा . टेशन 

डायरी न द न. 13 वर 

 

 खबर देणार:-  

FIR त दली का:- होय 

 

 मयताचे नाव व प ा :-     

गणपती ध डीबा डुमणे वय 40 वष  रा . कलंबर बू. ता. 

लोहा िज हा नांदेड 

 मरणाचे कारण:-  

 दय िवकाराच ेझट याने मृ यू 

 

Pm   झाले  काय :- होय 

 

उिशरा च ेकारण:-  

आज रोजी PM च ेकागदप  हाजर के याने  

खुलासा :- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील मयत नामे गणपती ध डबा  डूमने वय 40 

यांची अचानक त येत िबघड याने यास सरकारी दवाखाना 

नांदडे येथे नेले असता उपचारादर यान डॉ टरांनी मयत 

झा याच ेघोिषत केले हणून माननीय पोनी भारती साहेब 

यांचे आदशेाने आ  दाखल क न पढुील तपास कामी बीट 

HC  706 पवार यांच ेकड े दले. 

 

दाखल करणार  

HC 1005 बोईनवाड मो नंबर. 9049618702 

 

तपास अमंलदार:  

 HC 706 पवार पो टे उ मान नगर मो नं.9373545955 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

मा.स पोिन  भारती साहबे मो नं   8978989949 

मा.पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

            



 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



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



 

  

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



पो. टे. उ माननगर  आ.मृ.न. 46/2022 कलम  174 CRPC  द.04/11/2022 

पो. टे. चे नाव  ग.ुर.न. आम ृव 

कलम 

   आ.मृ.घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 

अटक  होय/ नाही 

               हक कत  

 

 पो टे 

उ माननगर 

ता. लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.म.ृन.  

46/2022 

 कलम  

174 CRPC.  

  आ.म.ृ घडला :-  

30/10/2022 रोजी 

07:00  वा.सुमारास  मौ. 

काटकळंबा ता कंधार  

 

आ .मृ.दाखल:- 

 द. 04/11/2022  

वेळ  16:20   वा . 

टेशन डायरी  

न द न. 21 वर 

 

खबर दणेार:-  

FIR त दली का:- होय 
 

 मयताच ेनाव व प ा :-  
 

 मरणाच ेकारण:-  

 ित या पतीने नाम ेनागोराव ंकटी घंटेवाड 

यांनी घरी मारहाण के याने 

Pm   झाल े काय :- होय 

उिशरा चे कारण:-  

आज रोजी PM च ेकागदप  हाजर के याने  

खलुासा :- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी िहस दी.30/10/2022 रोजी 07:00 वा 

समुारास मौ. काट कळंबा येतील ित या पतीने नावे 

नागोराव ंकटी घंटेवाड याचं े घरी मारहाण के याने 

ितस उपचार काम े सरकारी दवाखाना बा ळ येथे नेले 

असता ितस डॉ टरने तपासून मृत घोिषत केल ेपोिलसांनी 

पंचनामा क न पुढील अं यिवधी कामी यांच े ता यात 

द ली वगैरे जबाबा व न वर माण ेआ  दाखवल क न 

मा. सपोनी भारती साहबे याचं े आदशेाने आ  दाखल 

क न पुढील तपास कामी पो.उप.िन प लेवाड साहबे 

याचं ेकड े दल.े 

दाखल करणार 

 HC 1005 बोईनवाड मो नंबर. 9049618702 

तपास अमंलदार:  

 PSI एस. ज.े प लेवाड पो टे उ मान नगर   

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 

  मा. सपोिन  भारती साहबे मोनं 8378989949 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



iksLVs fduoV nSfud xqUgs vgoky fn 04-11-2022 
ftYgk@ iks-

Bk.ks 
xqjua ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  

fn-osG 
xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 

iksLVs ps 

uko %& 

  fduoV 
 
 

 

xqUgk ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%&  
fn- 03@11@2022 jksth 
lka;dkGh  07-30 ok- 
ps lqekjkl fQ;kZnh 
'ksrkrqu eksVkj 
lk;dyus ?kjh tkr 
vlrkuk nkHkkMh rs 
njlkaxoh tk.kkjs 
jksMoj  rk- fduoV 
ft- ukansM 
 
 nf'k.ksl 15 fdeh-   
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-%  
fnukad 04@11@2022 
jksth 22-02 ok- 
uksan uacj 27 oj 
 
 
 

 xwjua - 
212@2022   
dye& 
323]504]506]34] 
lgdye 3¼1½]¼vkj½]3 
¼1½ ¼,l½]3 
¼2½vuqlqfpr tkrh 
vuqlwfpr tekrh 
vR;kpkj çfrcaèkd 
vfèkfu;e 1989 
 

 

fQ;kZnhps uko %&  
lqjs'k ukenso dsjke o; 29 o"kZs 
O;olk; etqjh tkr vkfnoklh xksaM 
jk- njlkaxoh rk- fduoV ft-ukansM 
eks- ua- 9021396656  
 
vkjksihps uko %& 
  
vkjksih vVd & fujad 
 
mf'kjkps dkj.k (&  
xkokrhy çfrf"Br yksdkauk 
vkivkilkr feBoY;kus vkt jksth 
iqUgk tkrho#u f'kohxkG d#u 
ftos ekj.;kph èkedh fnY;kus vkt 
jksth iks- LVs'ku- yk ;soqu fQ;kZn 
fnyh  
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj uewn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 
eksVkjlk;dy us 'ksrkrqu ?kjh tkr vlrkuk nkHkkMh rs njlkaxoh tk.kkjs jksMoj 
fnxkacj okBksjs ;kaps 'ksrk toG vlrkuk vkjksih gk Vª¡DVjus leks#u ;sr 
vlrkuk fQ;kZnhl dV ekjyk vlrk fQ;kZnh gs [kkyh iMys vlrk vkjksihl 
dV dk ekjyk vls fopkjys vlrk R;kus 1½ 2½-;kauk cksykoqu ?ksoqu pkiVk 
cqD;kauh ekjgk.k d#u tkrho#u f'kohxkG d#u ftos ekj.;kph èkedh fnyh 
xkokrhy çfr"Br yksdkauh dky vkivkilkr feBoys vlrkuk iqUgk vkt 
vjfoan lq;Zoa'kh gk fQ;kZnhps ?kjh ;soqu iqUgk xksaMkG;k rqEgh vkeps dkghp 
okdM djr ukgh vls tkrho#u f'kohxkG d#u ftos ekjU;kph èkedh fnyh 
oxSjs etdqjkP;k fQ;kZnho#u oj çek.ks  
xqUgk nk[ky 
nk[ky dj.kkj &   
iks-fu-lkGqads   iks- LVs- fduoV eks-ua-9422242568 
rikfld vaeynkj &  ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh- Mksaxjs lkgsc  eks-
ua- 8975769918 mifoHkkx  fduoV 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iks-fu-lkGqads iks- LVs- fduoV eks-ua-9422242568 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh- Mksaxjs 
lkgsc  eks-ua- 8975769918 mifoHkkx  fduoV ] iks-fu-lkGqads   iks- LVs- 
fduoV eks-ua-9422242568 liksfu  okBksjs  iksLVs fduoV   gs fnukad 
04@11@2022 jksth ps 22%24 ok uksan ua- 28 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & - HksV iq<s pkyq 

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



 

                

 

 
 

 

  
  

    
 

  
    
   

 

 

      
    

    
   

    
    

 
   

   
   

  
   

   
       

  

 

  

           
          
        
           
        
       

          
         

         
           
          

         

   
        
  

     
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



  



    

 

पो ट 
चे नाव 
उमरी 

आ म  
49/ 2022 
कलम  
  174 
सीआरपीसी 

 
कोणतेतरी िवषारी 
औषध िप याने 
मृ य ू

१)   
िद. 04/11/2022 
चे 16.00 वा. 
राह या घरी 
तळेगाव 

 
दि णेस 03 िकमी 

 
04/11/2022  
वेळ 18.27 
 न द न. 31 
 

4   
बजरंग द ा य यलम ग डे वय 19 
वष यवसाय िश ण राहणार 
तळेगाव. तालुका उमरी 
मो.न.7666493082. 

 
 

7) खुलासा/ 
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील खबर देणार हे व 
याचे वडील उमरी येथे बाजार क न घरी आले असता जेवनासाठी गती 

हीच आवाज िदला असता बराच वेळ ितचे उ र न आ याने ित या मम ये 
जाऊन बिघतले असता ितने कोणते तरी िवषारी औषध िपऊन पलंगावर पडून 
उल ा केले या िदस या आ ही तीस स.द. उमरी यथेे उपचार कामी आणले 
असता तेथे डॉ टरांनी तपासून मृत घोिषत केले वगैरे अज  व न आ  दाखल 
क न मा. पो.नी साहेब यां या आदेशाने hc 2354 गेडाम यांचेकडे िदला. 
मो.न.9421768528. 
 

hc 2354 गेडाम . मो.न.9421768528. 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

  



 

 

उमरी गु न/  
256/ 2022  
कलम  
65 इ मदाका 

देशी दा  भगरी 
सं ा या 180 एम 
एल काचे या 
सीलबंद 13 बॉटल 
कमत 910 पये 
चा माल 
 

िदनांक 04/11/2022 चे 
12.45 िबतनाळ बाब ूलालू 
बोका वाडा यां या घरासमोर 
मोक या जागेत िबतनाळ 
िबतनाल त. उमरी  

  
दि णेस 10िकमी 

िद. 04/11/2022  
चे 14.29 वाजता  
न द नंबर 21 
 

बालाजी जानकीराम बोडके 
वय 42 वष यवसाय नोकरी 
hc 938  पो ट उमरी 
मोबाईल नंबर 
9764135500.. 

 

खुलासा/ 
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बकेायदेशीर िर या देशी दा  भगरी सं ा 180 एम एल 
काचे या सीलबंद 13  बॉटल येकी बॉटल 70 पये माणे कमत 
910  चा माल चोरटी िव ी कर याचे उ ेशाने ता यात बाळगलेली 
िमळून आली .वगैरे िफय दीव न गु हा दाखल क न मा. पोिन साहेब 
यां या आदेशाने .npc 1017 क े.यांचे कडे िदला. मो. न. 
7972683474.. 
 

 npc 1017 क े.  मो. न. 7972683474.. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

  



िकनवट  गु.र.नं.  
213/2022 
कलम 
 325,324, 
323,504, 
506,34,भादिव  

िद.03/11/2022 रोजी 
राञी 10.00 वा.चे 
सुमारास संजय बोलेनवार 
याचे घराचे बाजुस 
साठेनगर िकनवट ता. 
िकनवट िज. नांदेड उ रेस 
05 िक.मी. 
 
 
 

िद.4/11/2022 
वेळ 23.37 
टे.डा .31 

  
 

 
 

-आज रोजी उपचार क न पो. टे. 
ला येवुन त ार िद याने. 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोप तानी संगणमत क न िफय दीस व िदरास आरोपी हा 
मा या मुलीस पळवुन नेऊन ल न का केले या कारणाव न 
िशवीगाळ क न िजवे मार याची धमकी देवुन दगडाने डो यात 
मा न र त काढुन दखुापत क न परत त डावर दगडाने मा न 
समोरील दोन दात पाडुन गंभीर दखुापत केले व ओठाला 
दखुापत केले आहे वगैरे मजकुरा या जबाबाव न  पो. िन. 
साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 
1326 चौधरी साहेब यां याकडे िदला.  

pso Npc 2355 मालवाड पो. टे.िकनवट  
मो. नं. 7768853060

Npc 1326 चौधरी साहेब पो. टे. िकनवट.  
मो. नं. 9158134034 

.पो.िन.साळंुके  मो. नं. .9422242568 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

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

 

  



 

 

उमरी CR no 
257/2022   
कलम 
379,34. 
भादिव  
 

िदनांक 03/11/2022 
रोजीचे 15.00 वां या 
सुमारास मौजे िनमटेक 
िशवारात िफय दी या 
शेतात 

 दि णेस 10 िकमी 

िद. 04/11/2022 
 चे 16.29 वाजता 
 न द नंबर 24. 
 

 िशवाजी माधवराव कळकट 
वाड  वय 30 वष  यवसाय 
शेती राहणार 
िनमटेक  तालुका उमरी . 
 मो. न.9604289277. 
 

अनोळखी दोन आरोपी 
 

खुलासा/ 
सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी यातील  आरोपीने संगणमत 
क न मौजे िनमटेक िशवारातील शेत गट मांक 79 मधील िवहीर बोर वरील 
लोखंडी टाटर बॉ स लोखंडी मेन िकटकॅट टाटर लोखंडे पाईप व लॅ प िन या 
रंगाचे तां याची ताराच े केबल वायर क***** रंगाचे तां याचे ताराचे केबल 
वायर िकमती अंदाजे 10,000  चे कोणीतरी अ ात चोर ांनी चो न नेले 
आहे .वगैरे अज  व न मा. पोिन भोसले साहेब यां या आदे याने hc 2354 
गेडाम यांचे कडे िदला. 

hc 2354 गेडाम  मो.न.9421768528. 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



 

 

उमरी CR no  
258/2022 
 कलम  

65  ई.  .¤ .   
 

एका नायलॉन या 
थैलीम य ेदेशी दा  भगरी 
सं ा या 180 एम एल 
काचे या सीलबंद 13 
बॉटल कमत 910 पये 
चा माल 
 

िदनांक 04/11/2022 
चे 17.00 वाजता 
हॉटेल िशवश ती 
समोर ॉपर उमरी   

 प चमेस 01 िकमी  
 

 
तारीख वेळ िठकाण/ 
िद. 04/11/2022 चे 
1921 वाजता न द 
नंबर 32  

सुरेश शंकरराव भालेराव 
वय 51 वष यवसाय 
नोकरी पोहे का 21 64 पो ट 
उमरी मोबाईल नंबर 
7030221125. 

 

खुलासा/ 
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या देशी दा  भगरी 
सं ा 180 एम एल काचे या सीलबंद 13 बॉटल येकी 
बॉटल 70 पये माणे कमत 910  चा माल चोरटी िव ी 
कर याचे उ ेशाने ता यात बाळगलेली िमळून आली .वगैरे 
िफय दीव न गु हा दाखल क न मा. पोिन साहेब यां या 
आदेशाने . Hc 2164 भालेराव यांचे कडे िदला. मो. न. 
7030221125. 
 

Hc 2164 भालेराव. मो. न. 7030221125.  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

  



                                                        
 

  
  

 
  

   
  
   

      
   
     

      
   

    

 

      

 

    
  

  

    
      

     
   

 
   
   

    

 
     

       
       

      
 

 

             
       

          
         

      
       

    

  
   

      
   

     
 

     
        

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

             

 

 



                                                  

 

 
          
 

  
  

 
  

   
  
 

      
   
   

    
   

  

 

    
  
  

  
       

    
  

 

   

 
    

     
     

 

 
        

   
 

              
          

          
           

        
    

  
   

     

 
   

     

 
     

         

 

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



 

 

                                                                          

 
         
 

  
  

 
   

  
    
   

      
   

 

   
  

  

    
   

    
  

 
   

       
   

 
     

       
      

     

 

            
          
           
        

           
          

    
  

   
     

 

   
      

 

     
        

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 



vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

  



िकनवट  गु.र.नं.  
214/2022 
कलम  
294, 
323,504, 
506,34,भादिव  

िद.03/11/2022 रोजी राञी 10.00 
वा.चे सुमारास संजय बोलेनवार याचे 
घराच ेबाजुस साठेनगर िकनवट ता. 
िकनवट िज. नांदेड  

िद.04/11/2022 
वेळ 23.52 
टे.डा .32 

 

-आज रोजी उपचार क न पो. टे. ला 
येवुन त ार िद याने. 

  
 
 

 
  

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफय दीचा मुलगा 
यातील आरोपी या घरासमो न जात असताना तु मा या घरासमो न का 
जातोस या कारणाव न आरोपीतांनी संगणमत क न िफय दीस व ित या 
मुलास थापड बु यांनी मारहाण क न िफय दीस अ लल भाषेत िशवीगाळ 
क न िजव ेमार याची धमकी िदली  वगैरे मजकुरा या जबाबाव न  पो. िन. 
साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 1326 चौधरी 
साहेब यां याकडे िदला.  

pso Npc 2355 मालवाड पो. टे.िकनवट  
मो. नं. 7768853060 

Npc 1326 चौधरी साहेब पो. टे. िकनवट. 
 मो. नं. 9158134034 

.पो.िन.साळंुके  मो. नं. .9422242568 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 


