
पोलीस ेशन हादगाव  गुरन 339/2022 कलम 354(a), 354(d),506 सहकलम 12 पो ो  भा द िव माणे 

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

िफयादीचे नाव प ा व 
मोदी नं , आरोपीचे नाव व 
प ा , आरोपी अटक होय/  
नाही 

हकीकत 

हदगाव  भाग 1 ते5 गुरनं  

339/2022 कलम 
354(a), 

354(d),506 भा द 

िव सहकलम 12 

पो ो माणे  
 
  

 िद.03/12/2022 चे16:00 वाजनेचे 
सुमारास रे  हाऊस  जवळ हदगाव 
ते तामसा जाणारे रोडवर 
 
 पि मेस  :- 03 िकमी 
 
 
िदशा :- पि मेस   03िकमी 
 
गु ा दाखल  ता.वेळ:- िद 
04/12/.2022 चे 01:32 वा .डा 
नोदं  03 वर 
 
 
 गेला माल :-  
 
िमळाला माल :- िनरंक 
 
दाखल करणार :-PSI मोरे पो े 
हदगाव मोन. 9763457266   

 िफयादीचे नाव: -  
 
 
 FIR त िदली का:- होय  
 
 
आरोपीचे नाव व प ा :-  
आरोपी अटक:- नाही 
 
   

खुलासा, 
             सादर िवनंती की , नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादी मुलगी िहमालया कोिचंग ासेस क न 
परत घरी जात असताना यातील आरोपी ितचा पाठलाग 
क न ितला मोबाईल नंबर दे माझे तु ावर ेम आहे 
ते ा िफयादीचा भाऊ िदसला तो  पळून गेला िफयादी 
मनाली की तुझे नाव आई विडलांना सांगते मनाली 
असताना तू जर काही घरी सांिगतले तर तुझे हातपाय 
कापून तुला मा न टाकतो अशी धमकी िदली वगैरे 
त ारी जबाबाव ण  मा. पो. नी साहेबां ा आदेशाने  
गु ा दाखल क न तपास कामी पो उप नी कदम मॅडम 
यां ाकडे िदला  
  
 
 
तपािसक अमलदार :- पो.उपिन कदम मॅडम.पो े 
हदगाव 
मो नंबर 7387500709. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 
 
 



पोलीस ेशन िकनवट  गु.र.नं. 237/2022 कलम 12 (अ),म. जु.का.  िद.04/12/2022 

पो. े चे.
नाव 

गु.र.नं.व 
कलम 

गु.घ.ता.वेळ.व 
िठकाण िद. अंतर 

िफयादीचे नाव प ा मो.नं.व. 
आरोपीचे नाव प ा मो नं. 

िमळाला माल खुलासा 

िकनवट  गु.र.नं. 
237/2022 
 कलम 12 
(अ),म. 
जु.का. 

माणे. 

िद.03/12/2022 रोजी 
22.30वा.सागर लॉंज 

म नं. 205 म े 
गोकंुदा िकनवट ता. 
िकनवट िज. नांदेड 
दिशणेस 03 िक. मी  
 
 
 
 
 
गु ा दाखल तारीख 
वेळ 
िद.4/12/2022 
वेळ0 1.43 

े.डा .02 

िफयादीचे नाव.  
 िवशाल पांडुरंग वाठोरे वय 31 
वष वसाय नौकरी सपोिन 
नेमणुक पो. े. िकनवट ता. 
िकनवट िज. नांदेड  मो. नं. 
9923282854 
 
 
आरोपीचे नाव. ;-  

 
दाखल करणार 
pso पोहेका 915 राठोड पो. े.िकनवट मो. नं. 
9850143382 
 
 
 
िमळाला माल िमल;-1) 2000  = सुिधन सखाराम 
घुले यांचे ता ात 500 पयाचे दोन नोटा 200 

पयाचे पाच नोटा व समोर तीन प े  
2) 2200 . = मारोती मोहनराव िचबडे यांचे 
ता ात 500 पयाचे तीन नोटा 100 पयांचे सात 
नोटा व समोर तीन प े  
3)2900 .= गौतम चोखोबा पाटील यांचे ता ात 
500 पयाचे नोटा 200 पयाचा दोन नोटा व 100 

पयाचा पाच नोटा व समोर तीन प े  
4) 900 .  = गौतम बेळाजी येरेकार यांचे ता ात 
500 पयाची एक नोट व 100 पयाचे चार नोटा व 
समोर तीन प े 
 5) 00.00 . = बदक छाप प ाची 40 प े एकुण 
8000 पये  

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी हे ितरट नावाचा हार िजतीचा  जुगार खेळ खेळत 
असतांना जुगार खेळ ाचे सािह  व नगदी रोख र म 8000 
/. पये (आठ हजार पये ) ता ात बाळगलेला िमळुन आले 
वगैरे मजकुरा ा िफयादीव न वर माणे गु ा दाखल क न 
मा पो. िन. साहेब यांचे आदेशाने गु ा दाखल क न पुढील 
तपास कामी psi मामीडवार साहेब यां ाकडे िदला.  
 
तपासी अंमलदार- psi मामीडवार साहेब पो. े. िकनवट. मो. नं. 
9850061133 
 
 

भारी अिधकारी. .पो.िन.साळंुके मो. नं. .9422242568 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 

 

 

 



पो. टे. च ेनाव मांडवी  गरुन नं.  :-  89/2022 कलम :- 324,323,504,506,34 भादवी  द. 04/12/2022 

पो. टे. च ेनाव  गुरन / आ.मृ / पनाका / 

िम सग घडला व कलम  

गरुन / आ.मृ / पनाका / 

िम सग घडला व दाखल  

फयादी च ेनाव व प ा व मो. नं. 

आरोपी चे नाव व प ा, आरोपी 

अटक होय / नाही 

                 ह ककत  

 मांडवी गरुन नं.  :-  89/2022  

कलम :- 324, 323, 

504, 506, 34 भादवी 

 

 

 

 

 

 

 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 04/12/2022 रोजी 

सकाळी 05.00 वा.चे 

सुमारास फयादीच े

घराजवळ  ांती चौक 

मांडवी  

 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 04/12/2022चे 

08.42 वा.  

न द नंबर :- 6 वर  

 

उिशराच ेकारण –  

 

 

फयादी च ेनाव :-  

आरोपी च ेनाव :-  

FIR दले का होय/नाही :- होय. 

 

 

आरोपी अटक :- िनरंक 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वळेी व ठकाणी यातील फयादी 

बाईचा नवरा घराच े बांधकाम चाल ु अस याने घराच े बाजलुा 

असले या नालीजवळ लघवी करत असताना यातील आरोपीतांनी 

संगणमत क न तु आमच ेघराकडे त ड क न लघवी का केलास या 

कारणाव न आरोपी .1 िहने व आरोपी .2 याने िशवीगाळ क न 

लाथाबु यांनी मारहाण क न िजव ेमार याची धमक  दली.आरोपी 

.3 याने हातातील पंचाने फयादीच े पती यांच े नाकावर मा न 

जखमी केल ेव आरोपी .4 याने हातात कुराड घेऊन  आमचे घराकडे 

त ड क न लघवी का केलास हणून िशवीगाळ क न िजव े

मार याची धमक  दली.वगैरे फयादी व न गु हा दाखल क न 

मा.सपोिन िशवरकर सा.यांच ेआदशेाने पुढील तपास कामी मपोहकेा 

1366 कनाके यां याकडे दला. 

दाखल करणार – पोहकेा 1732 राठोड  मो. 9421769181 पो टे 

मांडवी 

तपास—  मपोहकेा 1366 कनाके मो.9307138735 

पो टे मांडवी 
 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव :- .स.पो. िन. िशवरकर पो. टे. मांडवी मो. नं. 9922322312 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



iksLVs brokjk xq- j- ua- 335@2022 dye  394] 34 Hkknoh  fnukad 04@12@2022 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko %&  
brokjk 
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-& fnukad 
04@12@2022 jksth ps  
01%15 oktrk fQ;kZnhps  
jkgrs ?kjkr 
 
 
 
fn’kk  o varj& 
iqosZl 03 fd-eh- 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&   
fn-04-12-2022 osG 
04%41    ok uksan ua- 05   
oj 
 

xq- j- ua- 335@2022 
dye  394] 34 
Hkknoh 
 
 

 
 

fQ;kZnhps uko %&   
 
 
vkjksihps uko %&   
 
vkjksih vVd & ukgh  
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihus lax.ker d:u fQ;kZnhP;k ?kjkP;k fHkarhoj pMqu ?kjkr ;soqu 
fQ;kZnhl  vkjksihrkauk [kjP;kyk iSls ns Eg.kqu ykdMkus ekjgku dsyh o 
fQ;kZnhP;k ?kjkrhy dikVkrhy uxnh 5000 :i;s  tcjnLrhus ?ksoqu xsys oxSjs 
fQ;kZn o:u xqUgk  nk[ky  
 

nk[ky dj.kkj %& iksmifu jk;cksGs  iksLVs brokjk eks-ua- 7020433473 
 
rikfld vaeynkj %& iksmifu  xksVds  iksLVs brokjk  eks-ua- 9146663355    
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &  iksfu /kcMxs  iksLVs brokjk eks-ua- 9552520363  
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksmifu jk;cksGs  iksLVs brokjk eks-ua- 
7020433473 ] iksmifu  xksVds  iksLVs brokjk  eks-ua- 9146663355    
 gs  fnukad 04@12@2022 jksth ps 05%08 ok uksan ua- 05 oj jokuk 
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 

 

 



पोलीस ेशन िबलोली     गुरन 238/2022 कलम 379 भादवी  िदनांक 04/12/2022 
 

पोलीस 
ेशनचे 
नाव 

गु ा रिज र नंबर व 
कलम 

गु ा पना 
अ. ./ ो ी/घडला व 

दाखल 

िफयादीचे नाव व प ा 
मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक होय 

नाही 

हकीकत 

पोलीस 
ेशनचे 

नाव 
िबलोली  

 
भाग 1 ते 5 गुरन 
238/2022 कलम 379 
भादवी  
 
 
गेला माल:- एक ैस 
का या रंगाची गारोळे 
डोळे असलेले तलवारी 
सारखे िशंगे असलेले 
तोडंास पांढरे डो ास 
पांढरे असलेली िकंमती 
70,000/- हाजार 

पयाची  
 
 
िमळाला माल:- िनरंक  
 
 

गु ा घडला िदनां◌ंक:- 
िद.02/12/2022 चे राञी 
01.00 वा.ते 06.00 वा.चे 
सुमारास बाळ ा नगर 
येथील रकामी ॉटचे 
जागलीवर कासराळी 
तालुका िबलोली िदशा 
पि मेस 07 की.मी. 
 

 गु ा दाखल िदनांक:-िद 
04/12/ 2022 रोजी वेळ 
14.49 वा  े डा.नोद 
नं  10 वर  
 
 
 
 
 
 

िफयादीचे नाव - 
िशवाजी िपता 
िव लराव िशंदे वय 
32 वष वसाय शेती 
राहणार कासराळी 
तालुका िबलोली 
मोबाईल मांक  
8421521148 
 
 
एफ आय आर त 
 िदली का :-होय  
 
 आरोपीचे नाव:-  
  अ ात 
 

 आरोपी अटक -- 
आरोपी अटक नाही 

खुलासा, 
सादर िवनंती िक , वर  नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादी यांची ैस िदवसभर सालगडी साईनाथ यांने◌े◌े चा न 
बाळ ा नगर कासारळी येथील रकामे ॉट ा जागलीवर 
बांधले◌े व रा ी शेतात पाणी दे ासाठी साईनाथ मालक िशवाजी 
िकशन असे गेले िद.02/12/2022 रोजी 06.00 वा. दुध 
काढ ासाठी वडील िव ल गेले असता तेथे एक वरील वणनाची 

ैस िदसून आली नाही इतर िठकाणी शोध घेतला असता ैस 
िमळुन आली नाही आजपयत शोध घेतला पण ैस िमळून न 
आ ाने उिशरा आज रोजी त ार िदली आहे.वर माणे गु ां 
दाखल मा..पोिन साहेब यांचे आदेशाने  
 
दाखल करणार:- पोना/2542 सी.जे.सोनकांबळे पो े िबलोली 
मोनं. 9822172300 
तपास करणार- मा.पोहेका/1985 िशंदे पो े िबलोली मो 
नं.7721005064 
 पोलीस ेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-पो.िन. 
डोईफोडे साहेब पो. े.िबलोली मो.नं.9823889037 
 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 

         

 
       

      
 

  

    

  
    

  
   

     
   

    
 

  
     

    
    

 
     

  

           
          

           
          

         
            

            
         

           
         
          

         
          
           

           
     
           

     

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



 

¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 536/2022कलम 65 ई  म ोॲ  िद 04.12.2022 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 
536/2022कलम 
65 ई  म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद  04.12.2022 रोजी वेळ 11.05 
वा. खानापुर फाटा सैलैनी वे ीगं 
दुकान समोर सावजिनक रोडचे 
बाजुला    
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 04 .12..2022 रोजी वेळ 
12.55  वा.नोदं नं  25 
 
 
दाखल करणार-पोना 507 
कदम.ने. पो े देगलुर 
 

िफयादी चे नाव –  रिव केरबाजी मंुडे 
वय 40 वष पो उप िन   ने.   पो. े . 
देगलुर मो.न. 7774840493   
 
आरोपीचे नाव-      
 
िमळाला  माल–एका नायलॉन ा िपशवी 
म े देशी दा  िभंगरी सं ा असे लेबल 
असले ा 180 ML मते ा एकुन 30  
िसलबंद बॉटल माल प ेकी िक 70  
दरापमाणे असा एकुन 2100- . चा  ो 
गु याचा 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी 
हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा  एका पांढरया रंगाचे बॅग  
म े देशी दा  िभंगरी सं ा असे लेबल असले ा 180 ML 

मते ा एकुन 30 िसलबंद बॉटल प ेकी िक 70  
दरापमाणे असा एकुन 2100- . चा  ो गु याचा माल सह 
चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन 
आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
 
  
तपािसकअंमलदार-    पो हे कॉ 2462 क े   ने. पो े 
देगलुर 

 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 537/2022कलम 65 ई  म ोॲ  िद 04.12.2022 

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

गूरन. 
537/2022कल
म 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद  04.12.2022 रोजी वेळ 12.20 
वा. करडखेड ब थानक चे मागे 
आरोपीचे घरा समोर सावजिनक 
रोडचे कडेला करडखेड     
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 04 .12..2022 रोजी वेळ 
14.13  वा.नोदं नं  28 
 
 
दाखल करणार-पोना 507 
कदम.ने. पो े देगलुर 
 

िफयादी चे नाव –  आनंद 
काश माळाळे  वय 45 वष 

पो उप िन   ने.   पो. े . देगलुर 
मो.न. 9518799390   
 
आरोपीचे नाव-      
 
िमळाला माल –एका 
नायलॉन ा िपशवी म े 
िशंदीचे एक िलटर मतेचे 30 
पॉिकट ेकी पॉिकट िकमंत 
20  दरा माने असा एकुन 
600 . चा  ो गु याचा माल 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा  एका नायलॉन ा िपशवी म े 
िशंदीचे एक िलटर मतेचे 30 पॉिकट ेकी पॉिकट िकमंत 20 

 दरा माने असा एकुन 600 . चा  ो गु याचा माल. चा  ो 
गु याचा माल सह चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात 
बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
 
  
तपािसकअंमलदार-    पो हे कॉ 2332 प ेवाड   ने. पो े 
देगलुर 

 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 538/2022कलम 65 ई  म ोॲ   िद 04.12.2022 

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

गूरन. 
538/2022क
लम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद  04.12.2022 रोजी 
वेळ 11.30 वा. लोिहया 
मैदान सुपर माकटचे  
समोर सावजिनक रोडचे 
कडेला देगलुर     
 
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद. 04 .12..2022 रोजी 
वेळ 15.23  वा.नोदं नं  
31 
 
 
 

िफयादी चे नाव –  पुनम मोहनराव 
सुयवंशी   वय 33 वष पो उप िन   ने.   
पो. े . देगलुर मो.न. 9860026652  
 
आरोपीचे नाव-       
 
िमळाला माल – एका पांढरया रंगाचे 
बॅग म े देशी दा  िभंगरी सं ा असे 
लेबल असले ा 180 ML मते ा 
एकुन 12  िसलबंद बॉटल माल प ेकी 
िक 70  दरापमाणे असा एकुन 840- 

. चा  ो गु याचा 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा   एका पांढरया रंगाचे बॅग म े देशी 
दा  िभंगरी सं ा असे लेबल असले ा 180 ML मते ा एकुन 12  
िसलबंद बॉटल माल प ेकी िक 70  दरापमाणे असा एकुन 840- 

. चा   ो गु याचा माल सह चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने 
ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
 
दाखल करणार-पोना 507 कदम.ने. पो े देगलुर 
  
तपािसकअंमलदार-    ASI िमरदोडे ने. पो े देगलुर 

 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर गुरन 469/2022  कलम 283 भादवी. द 04/12/2022 

पो टेच े

नाव 

गु हा घडला तारीख वळे 

ठकाण दाखल  

गुरन कलम फयादी आरोपी थोड यात हा ककत 

पोलीस 

टेशन 

भोकर 

. ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण - 

दनाकं 04/12/2022 

रोजी च े 16.45 वाजता 

बालाजी पान शॉप समोर 

आंबेडकर चौक डाव े

बाजसु ता. भोकर जी. 

नांदडे दशा प ीमसे 01 

कमी अंतरावर. 

 

 दाखल खलुासा- - द 

04/12/2022 वेळ 17.31 

टेडा 19 

गुरन 

469/2022 

 कलम 283 

भादवी. 

फयादी  

सजंय हादराव लगड ेवय 54 

वष वसाय नौकरी नेमनुक पो. 

टे भोकर जी नांदडे मोन. 

9823039063 

 

आरोपी  

 

खलुासा 

सादर िवनंती क . वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी 

हा याच े ता यातील वाहण रजर ऑटो बालाजी पान शॉप समोर 

आंबडेकर चौक डावे बाजसु कोनतेही कारन नसतांना धोकादायक 

थीतीत वाहन उभ े क न येना-या जाणा-या वाहतुक स अटकाव, 

अडथळा, कवा ती पोहचेल अशा थीतीत वाहन उभ ेक न ठेवललेा 

िमळुन आला वगैरे फयाद व न वर माण े गु हा दाखल क न मा. 

पो.िन. साहबे याचं े आदशेाने पुढील तपास बीट पोहकेॉ / 2078 

ल टवार याचं ेकड े दला. 

दाखल करणार- पोहकेॉ 2058 कदम पो टे भोकर मोन 

9049320582 

 चौकशी अमलदार- पोहकेॉ / 2078 ल टवार पो टे भोकर मोन 

9767114720 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



पोलीस टेशन मरखले गुरन 256/2022कलम457,380 भा.द.वी. द. 04/12/22 

पोलीस टेशन गु हा रिज टर नंबर 

व कलम 

गु हा दाखल तारीख वेळ व 

ठकाण 

त ारदार यांचे नाव व 

प ा 

गु ाची थोड यात हक कत 

मरखले ो .गुरनं. 

256/2022 कलम 

457,380 

भा.द.वी. 

 

गेलामाल - नगदी 

12,500/ पये 
व रयल टार 
वाईनि िमयम 
या 180 ml या 

िसलबंद 32 

बा◌ॅटल क.2240/
पये असेएकूण 

14,740 पये  

 

ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण:- 

द.03/12/2022 रा ी 

च े21.30 

वाजता04/12/2022 

रोजीवेळसकाळी 05.00 

वाजता च ेपवू  मोजे 

माळेगावम ाता..दगेलुर 

ग ु.दा.ता.वळे व 

दनाकं:-04/12/2022/ 

वेळ 15.36 वा . टेडा 

नंबर 22वर  

 

 

फयादी नाव: 
किपलरघुराम 
डुमनेवय38वष 

वसायिबयर शॉपी 

चालक/शेती राहणार 

माळेगाव तालकुा 

दगेलूर 

 

आरोपीनाव:-अ ात 

 

आरोपीअटकतारीख

वेळ 

खलुासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकानीयातील अ ात 

चोर ाने दि◌.03/12/2022 रा ी चे 21.30 वाजता 04/12/2022  रोजी वेळ 
सकाळी 05.00 वाजता चे पवू  फयादीच े िबअर शॉपी च े समोरील सेटरच े कुलपू 
तोडून सेटर वाकवून चैनल गेटच े कुलूप तोडून आत िबयर शॉपी म य े वेश क न 

काउंटर या ग यातील ठेवलले े नगदी 12500 

व रयल टारवाईनि िमयम या180ml यािसलबदं32बा◌ॅटल क.2240/ पयेअसेएकूण14

,740 पयेनगदी पये व म◌ालकोणीतरी अ ात चोर ांनी चो न घऊेन गेलेला आह े

वगैरे व न गु हा दाखल 

गु हा दाखल करणारपो.ना.1638 डोईजड पो. टे मरखेल मो नं.9767530437 

तपास अिधकारी पो.ह.ेका◌ ॅ2505 कदम मरखले मो.न.9923606729 

भारी अिधकारी - पोिन गु े साहबे पो टे मरखले मो नंबर 8830564618 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पो ट इ लापरु 116/2022कलम 3,7 जीवन आव यक व तू कायदा - दनाकं 04.12.2022 

पो ट च े

नाव 

गुरंनं व कलम गु हा दाखल तारीख वेळ 

व न द नंबर/ गु हा 

घडला तारीख वळे व 

ठकाण 

फयादी खलुासा 

इ लापुर 116/2022 

कलम 3,7 

जीवन आव यक 

व तू कायदा 

 

 

, दनाकं 

01.12.2022च े

10.25वाजता न द नंबर 

10 

गु हा घडला तारीख वळे 

व ठकाण- दनाकं 

04.12.2022 

रोजी 16.00वाजता 

आरोपीच े घरासमोर 

मौज ेकोसमेट 

 

 

सितश बाळासाहबे 

सरनायक वय 50 

वसाय पुरवठा 

िनरी क तहसील 

कायालय कनवट 

आरोप-  

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख  वेळी व ठकाणी यातील आरोपी हा कोसमेट व त दकुान 

मांक 60 दकुानदार आह े धानमं ी गरीब क याण अ  योजना िवतरण कर यासाठी दलेल े

धा य पैक  दनाकं 25 11 2022 रोजी 58 गोणी ग  यावर शासनाचा लोह असलेला ग  

खाजगी वाहनाने अ याव यक सेवा अिधिनयत च े उ लघंन क न वतः या फायदा क रता 

कळया बाजारात िव  कर यासाठी वाहतूक करीत असताना वाहन मांक Ap 01X3944सह 

िमळून आला हणून माझी याची िव  कलम 3,7 जीवन आव यक व तू कायदा माण े

कायदशेीर  फयाद आह े वगैरे फयाद व न गु हा दाखल. 

 

दाखल करणार Hc 2204  पाटील मोबाईल नंबर 9881153302 

 

 

 तपास Api  शेवाळे  मोबाईल नंबर  9423438221 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



  
 

  

गुरण 274/2022 
कलम 379 
भादिव 
 
 
 

िद.03/12/2022 चे 
20.00ते 
िद.04/12/2022 
चे.08.00 
वा.चे.दर यान 

िफय दीचे घरासमोर 
लकडोबाचौक 
िहमायतनगर 
दि णेस 0.5 िक.मी 
 

िद.04/12/2022 
रोजी 16.48 
वाजतान द .12 
वर 

िवण गंगाधर मामीडवार वय 
32 वष यवसाय-
शेतीरा.लकडोबा चौक 
िहमायतनगर    िज.नांदेड  
मो.नं.9922545452 

 
 
 

अ ात 
 

 
 ँ टर ची दोन 

इले ीक बँटरी याची येकी 
िकमंती 4500/-  माणे असा 
एकुण-  9000/-  चा. 

सादर वनती की वर नमूद तारीख वेऴी िठकणी यातीलिफय दीचे 
भाडेक   ँ टरचे मालक कमलेश चौधरी याचे ँ टर ं माक 
1,RJ-06 RC 3736, 2,RJ-06 RA 6281हे घरा समोर लावले 
असता वरील ँ टर दोन इले ीक बँटरी याची येकी िकमंती 
4500/-  माणे असा एकुण-  9000/-  चा.माल कोणीतरी 
अ ात चोर ाने चो न नेले आहे वगैरे 
अजिद यानेमा.पो.िन.सा.या या आदेशाने बाजुस माणे गु हा 
दाखल क न पुिढल तपास कामी बीट पोहेकाँ 2303 िसगनवाड 
या याकडे िदला आहे . 

पोहेकॉ-2281 शेखलायकमो.नं. 
7888218751 

 पोहेकाँ 2303 िसगनवाड
मो.नं.9049075521 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



पो टे मुदखेड गुरन माकं 243/2022 कलम 65 (ई) म. ो.का. द.04/12/2022 

पोलीस टेशन गुरन गु हा घ.ता. वळे व ठकाण-/ 

दाखल तारीख वळे- 

फयादी-/ आरोपी 

 

हक कत 

पोलीस टेशन 

मुदखेड िज हा 

नांदडे 

गुरन मांक 

243/2022 क 

65 (ई) म. ो.का 

गु हा घ.ता. वळे व ठकाण- 

04/12/2022 रोजी 

18.15वा.च े सुमारास 

आरोपीचे घरासमोर वरची 

ईजळी ता. मुदखेड पि मसे 

03 क.मी. 

 

दाखल तारीख वेळ- 

द.04/12/2022 वेळ 18.57 

वा न द नं.27 

फयादी- 

रामदास  नर सगराव आवळे वय 35 

वष वसाय नोकरी पोका◌ॅ  703 

पो टे मुदखेड मो.नं. 7972185379 

 

आरोपी- 

 

िमळाला माल- हातभ ीची गावठी 

दा  25 िलटर येक  िलटर 100 

पये माण े2500 पयांचा माल 

हक कत-सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपीने हातभ ीची गावठी दा  25 

िलटर शंभर पय े माण े असा एकूण 2500 पयाचा 

ोि हजन गु ाचा माल ितची चोरटी िव  कर याच े

उ शेाने ता यात बाळगून िमळून आला वगैरे फयाद 

व न गु हा दाखल  

 

तपासी अमंलदार- पोहकेा/1922 रघुवंशी 

मो.नं.9484981922 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

  
 

 

 

 

 



पो टे:-उमरी पोलीस. टे.गुरन 286/2022 कलम 65(e) मदाका माण े दनाकं 04/12/2022 

पो टे 

च ेनाव 

गुरण/अ.म/ृ

पणाका/िम

सग व 

कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िम सग घडला 

व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नंबर व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 

होय/नाही 

हक कत 

पो टे 

च े

नाव:- 

उमरी 

गु हा 

286/202

2 कलम 

65(e) 

मदाका 

माण े 

 

 

दशा:- 

पिचमसे 

10 क मी 

गु हा घडला:- 

द.04/12/2022 च े सायकंाळी 

15.30 वा च ेसुमारास  एका 

पो यात मौज ेउमरी  

 

गु हा दाखल दनाकं 

04/12/202218.08 वाजता 

न द नंबर 15 वर  

फयादीच ेनाव: र व  राज द क-ह े वय 

38 वसाय नोकरी  सपोनी  पो. टे 

उमरी मो.न. 7798354377 

 

आरोपीच ेनाव व प ा  :-  

 

गेला माल:-  भगरी सं ा दशेी दा  

लेबल असलेल ेएकुण 180 ml या 

11िसलबंद बाटल कमती अंदाज े770/-

.ची  

सादर िवनंती क  यातील नमुद आरोपीने नमूद वेळी व ठकाणी आप या 

ता यात व िवनापरवाना चोरटी िव  कर या या उ शेान े180 ML या 

11 बाटल ता यात बाळगताना मीळून आला वगैरे फयादीव न  माननीय 

पोनी साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास काम े बीट 

पा◌े ना पोहकेा गेडाम  यां याकड े दला. 

 

तपासी अमंलदार:-  रमण फ कर गेडाम मोबाईल नंबर9421768528 

पो टे भारी अिधकारी च ेनाव  

मा.पोनी. भेासल ेमोबाईल नंबर 7038833358 

 

भेट दणेारे अिधकारी च ेनाव मोबाईल नंबर:-केलेला तपास घटना थळ 

पचंनामा क न पुढील तपास चाल ूआह.े 

मा. पोलीस अधी क यांच ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 

 



पोलीस ेशन िबलोली गुरन 239/2022 कलम 279,337,338 भादवी िदनांक 04/12/2022 

  पोलीस 
ेशनचे 

नाव 

गु ा रिज र 
नंबर व कलम 

गु ा पना 
अ. ./ ो ी/घडला व 
दाखल 

िफयादीचे नाव व प ा मोबाईल 
नंबर आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक होय नाही 

हकीकत 

पोलीस 
ेशनचे 

नाव 
िबलोली  

 
भाग 1 ते 5 गुरन 
239/2022 कलम 
279,337,338 
भादवी  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु ा घडला िदनां◌ंक:- 
िद.27/11/2022 रोजी चे 
सकाळी साडेअकरा 
वाजता चे सुमारास 
िबलोली ते बोधन 
जाणा या रोडवर 
कंुचनवार यां ा फाम 
हाऊस समोर िबलोली 
ता.िबलोली िदशा पवस 
01 की.मी. 
 

 गु ा दाखल िदनांक:-िद 
04/12/ 2022 रोजी वेळ 
19.46 वा  े डा.नोद 
नं  13 वर  
 
 
 

िफयादीचे नाव - धोडंीबा िपता 
इर ा वांगेवाड वय 28 वष 

वसाय मजुरी राहणार छोटी 
ग ी िबलोली मोबाईल मांक 
9049813864 
 
 
एफ आय आर त 
 िदली का :-होय  
 
 
 आरोपीचे नाव:-  
   

 आरोपी अटक -- 
आरोपी अटक नाही 

खुलासा, 
सादर िवनंती िक , वर  नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील कार ा 
चालकाने हाय गयी व िन ाळजीपणे व भरधाव वेगात ाचे ता ातील 
कार (वाहन ) चालून समोर येणारे सायकल चालकास धडक देऊन 
जखमी केले ामुळे ाचे डा ा पाया ा मांडीचे हाड फॅ र झाले. 
तसेच जखमीचे िम  आहेत ां ा एकमेकां ा पाठीमागे अस ाने ते 
पण पडून ांना पण मु ा मार लागला वगैरे त ारी जबाब व न 
वर माणे गु ां दाखल मा..पोिन साहेब यांचे आदेशाने  
 
दाखल करणार:- पोना/2542 सी.जे.सोनकांबळे पो े िबलोली मोनं. 
9822172300 
 
 
तपास करणार-  पोना/2542 सी.जे.सोनकांबळे पो े िबलोली मोनं. 
9822172300 
 
 पोलीस ेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:-पो.िन. 
डोईफोडे साहेब पो. े.िबलोली मो.नं.9823889037 
 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 

 

 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

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

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस ेशन रामतीथ  गुरन.नं 191/2022  कलम  379 भादं वी  काय ा माणे   िद.4/12/2022 

पो. े चे 
नाव 

गुरन व कलम गु ा  घडला ता. वेळ िठकाण व दाखल 
ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव प ा 
व 
मयताचे नाव व प ा 

खुलासा  

रामतीथ   गुरन.191/2022 
कलम 379  भा,द वी 
काय ा माने 
दाखल  
          
 
 
गु याचे कारण :- 
चोरी  
 
 
 
 

 िद 2/12/2022चे 22. 00  ते िद 
3/12/2022 चे सकाळी 04:00 वा चे  
दर ान  
िठकाण -  महेबुब नगर नस   िफयादीचे 
सासरे  घरासमोर मौ.नस  ता.नायगाव   
 
िदशा : उ रेस   7 िकमी  
 
गु ा दाखल  ता.वेळ:- िद 4/12/2022 चे  
21.12  वा े.डा नोदं  20  वर  
 
 
 
उिशराचे कारण -- मोटार सायकल चा 
नस  व आजूबाजू ा परीसरात शोधाशोध 
क न आज रोजी लेखी अज  िद ाने 
गु ा दाखल  
 
 
 गेलामाल– मोटारसायकल . MH26cD 
6108 tvs Raider 125BSVI 
िकअ.1,10,000/ पये  

िफयादी नाव.-फराज सलीम 
पटेल   वय 30 वष वसाय 

ापार  रा.ईदगाह ग ी 
िबलोली  ता.िबलोली  मो न 
.9881555277   
 
 
 
 आरोपीचे नाव व प ा  —-  
अ ात  
 
 
आरोपी अटक :-   
 
पो े भारी–सपोिन क े   
साहेब मो.9  
 
चेकिल  पुतता केली  
 
 केलेली कारवाई—----------
मा.पोलीस अिध क  साहेब 
यांचे सुचना  

खुलासा_सादर िवनंती की वर नमूद ता,वेळी व िठकानी यातील 
िफयादी यांचे प नीस भेट ा साठी महेबुब नगर नस  येथे 
आला व ांनी ांचे मोटार सायकल ं .MH26CD6108TVS 
Raider 125 BSVI िक.अं.1,10,000 .घरासमोर सासरी 
महेबुब नगर घरासमोर लावून झोपी गेला असता  कोणीतरी 
अ ात चोर ाने मोटार सायकलचे हँडल लॉंक तोडून  चो न 
नेली आहे वगैरे सदर गाडीचा शोधाशोध क न आज रोजी 
लेखी अज िद ा  व न   गु ा दाखल क न सपोिन के े . 
साहेब यांचे आदेशाने पोहेका .पठाण   यांचेकडे िदले 
 
दाखल करणार :-- पोहेका /928 भवानगीकर  
मो.9545353519  पो े रामतीथ  
 
 
तपािसक अमंलदार -  पोहेका . 2476 पठाण  पो े.रामतीथ  
मो न.9823027725   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 



  
  

 

 पो ट े नांदेड ामीण 

मो.

पो टे नांदेड ामीण 

मो. .

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 पो टे नांदडे ामीण 

मो. .
पो टे नांदडे ामीण 

मो. .

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 

पोहकेा पो टे नांदडे ामीण 

मो.

पोहकेा पो टे नांदडे ामीण 

मो. . 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



मो. .8624976042. 

 

 

पो टे नांदेड ामीण 

मो. .
पो टे नांदडे ामीण 

मो. .

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



पोलीस टेशन कंुडलवाडी गुरनं.137/2022कलम 457,380 भादिव दनाकं 04/12/2022   

  पोलीस 

टेशनच ेनाव 

 गु हा रिज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना का/ 

आ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 

अटक होय नाही 

हक कत 

पोलीस  टेशन 

कंुडलवाडी  

गुरनं.137/2022  

कलम 457,380 

भा द िव 

 

  

 

मीळाला माल  

—---- 

 

 

 गु हा घडला दनांक 

03/12/2022 च े16.30ते 

द.04/12/2022 च े09.30 

वा.च.ेदर यान 

 

ठकाण:- फयादीच ेरहाते घरी 

आठवडी बाजार ग ली 

कंुडलवाडी 

 

 गु हा दाखल दनांक:- द- 

04/12/2022वेळ 23.00 वा 

टे डा.नोद नं. 18 वर  

 फयादी:- िवजय गंगाधर 

उपलंचवार वय 27 वष वसाय 

ापार रा. आठवडी बाजार ग ली 

कंुडलवाडी  

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 

आरोपीच ेनाव  

:- अ ात 

अटक  ता वेळ व टे डा  वर :-

गेला माल:- सो याच ेदािगने एकुण 

109 ँम कमती अं. 

4,36,000 पयाच ेव रोख र म 

80,000 पये अस ेएकुण 

5,16,000 पयाचा मु ेमाल 

सादर िवनंती क  यातील फयादी यांनी येवुन फयाद दली क , 

वर नमूद तारीख वेळी आ ही घरातील सव जण माझ े लहान 

भाऊचे ल  कामी धमाबाद येथ े गेलो असता कोणीतरी अ ात 

चोर ांनी आ ही घरात नस याचा फायदा घेऊन घराच े कुलूप 

तोडून आत वेश क न घरातील कपाट चाबीने उघडुन कपाटातील  

एकुण 109 ँम सो याचे दािगने कमती अ.ं 4,36,000 पयाच ेव 

रोख र म 80,000 पय ेअस ेएकुण 5,16,000 पयाचा मु ेमाल 

घेऊन गेल े वगैरे मजकुराची फयाद व न गु हा दाखल क न 

मा.सपोिन साहबेाचं ेआदशेाने तपास psi  सूयवंशी यां याकड े दल े

 तपासी अिधकारी :-  psi ही.पी.सुयवंशी मोनं.9975802890 

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच े नाव व मोबाईल नंबर:-

सपोिन ही.जी.कासल े साहबे पो. टे. कंुडलवाडी 

मो.नं.9823017330  

 माननीय पोलीस अधी क साहबे याचं ेसचूना माण े

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



पो. टे. च ेनाव अधापर्ू Cr no 331/2022 कलम :-  324,294,323,506,34 भा. द. िव. सह कलम 3(1)(R)(S)3(2)(VA).    अनुसुिचत जाती जमाती अ याचार 

ितबंधक काय ा 

पो. टे. च े

नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका 

/ िम सग घडला व 

कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 

िम सग घडला व दाखल  

फयादी च ेनाव व प ा व मो. 

नं. आरोपी च ेनाव व प ा, 

आरोपी अटक होय / नाही 

                 ह ककत  

अधापर्ू गु न नं.  :- 

331/2022 

कलम :-  

324,294,323,506,

34 भा. द. िव. सह 

कलम 

3(1)(R)(S)3(2)(VA

).    अनुसुिचत जाती 

जमाती अ याचार 

ितबंधक 

काय ा माण.े 

 

 

 

ग.ु घ. ता. वेळ व ठीकान  - 

04.12.2022रोजी 17.30 

वाजताच े दर यान राधाबाई 

बहादरेू यांच े घराजवळ 

आंबडेकर नगर मधील रोडवर 

सावजिनक ठकाणी अधापूर 

पि मसे 500िमटर. 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :- 

04.12.2022वेळ 2300 

न द नंबर :- 26 

 

 

फयादी –आदशे िव ंभर 

सरोद ेवय . 22 वष 

धंदा_मजुरी रा. आंबेडकर 

नगर अधापरू जात. बौ  . 

अधापरू मो.no  मो 

न.8459337107 

 

आरोपी च ेनाव_ 

 

  

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोिपतांनी 

संगनमत क न मोटार सायकल ला कट मार या या कारणाव न फयादीस 

अ ील भाषेत िशवीगाळ क न महार या धेड या लई मजलास का आस े

जातीवाचक िशवीगाळ क न अपमािनत केल े व आरोपी साद िव नाथ 

बारस े व राम बालाजी िगरी यांनी लाथा भु याने मारहाण केली व 

आरोपी मुजंाजी नारायण जटाळे यांनी हातातील चाकूने फयादी व 

सा ीदाराच े डो यावर मारहाण क न दखुापत क न िजव े मार याची 

धमक  दली. वगेरेव न गु हा दाखल. 

तपािसक अिधकारी: SDPo साहबे िव ांत गायकवाड उप िवभाग धमाबाद 

चाज उपिवभाग नांदडे ामीण ता. अधापरू   मो.नं.  

दाखल करणार_ पो. िन. अशोक जाधव  पो. टे. अधापरू  

मो. no.7798834263 

पो. टे. भारी अिधकारी पो. िन अशोक जाधव 

नाव व मोबाईल नंबर :-   मो. नं. 7798834263 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



                
  
 

   
 

               
           

 
 

  
  

   
  

      
   

       
   

     
 
 
      

 
    

    
   

   
       

       
     

  
       
       

  
 
 
 

            
        

        
        
        

              
         

  
          
   

            
  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

    ...                                                                                                                                                        



Ë¸ü- पो. े िवमानतळ गुरनं 411/2022 कलम 363भादिव   िद  04/12/2022 
अ. 

. 
िज ा 

वपो. े .चे 
नाव 

िमंसीग  घडला/दाखल/ ा िद./वेळ िमंसीग नं. व 
कलम  

िफयािद व आरोपी,नाव 
व प ा 

हकीगत भेट िदले ा अिधका-
यांचे नाव व भेटीचा 

वेळ 
1 2 3 4 5 6 

 

 िज ा 
नांदेड, 
पो. े. 
िवमान-

तळ 

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण – िदनांक  03/12/2022 चे 
17.30 ते 18.15 वाजताचे दर ान सैलानी  नगर 
येथील राहते घ न नांदेड पूवस 3 िकमी  

गु ा  दाखल ता.वेऴ -िद.04/08/2022 SD 
06 वेऴ 01.33 

 

  

पो. े 
िवमानतळ 
गुरनं 
411/2022 
कलम 
363भादिव 

िफयादी-  फरहान शेख 
मौला वय 39 वष ा-
मजुरी रा.सैलानी नगर, 
नांदेड.   

 आरोपी- अ ात  

अपहरण झाले या मुलीचे नाव 
-पायल उफ अंजूम फरहान 
शेख मौला वय 15 वष 
वणन बाधा म यम ,रंग 
ग हाऴ , चेहरा -गोल , केस 
-लांब , कपडे लाल रंगाचे 
पंजाबी टॉप आिण प ट 
पाढं-या रंगाची , ितऴ 
हनवटी या डा या बाजुला  

खुलासा – सादर िवनंती िक,नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील िफयादी हा िद.03-12-2022 रोजी 
17.30 ते 18.15   वा.दर ान घरी असताना 
िफयादीने ाची मुलगी िहस ंयपाक कर ास 
सांगीतले असता ती बाथ म ला जावुन येते असे 
सांगुन घरा बाहेर गेली,व बराच वेळ घरी परत न 
आ ाने  पायल हीस कोणीतरी अ ात ईसमाने 
अ ात कारणासाठी फुस लावुन पळवुन ने ाचे 
समजले  तरी  अ ात इसमािव द यो  ती 
कायवाही होणेस िवनंती आहे.वगैरे जबाबाव न 
मा.पोिन साहेबांचे आदेशाने गू ा दाखल केला  

दाखल करणार-पोउपिन बूरकूले मो.न.9623652730 

तपास – पोउिपन गोडं  मो.न.7972560742 

  
दाखल करणार-पोउपिन 
बूरकूले 
मो.न.9623652730 

तपास – पोउिपन 
गोडं  मो.न.7972560742 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



पो. टे िवमानतऴ गरुन ं412 /2022 कलम 379 भा.द.िव.IPC द.04/12/2022 
अ. 

. 

िज हावपो. ट.ेचनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत भटे दले या अिधका-याचं ेनाव व 

भटेीचा वळे 
1 2 3 4 5 6  

 िज हा नांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 

 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण 

- द.26 /11/2022 

रोजी रा ी 9.30 वा ते  

द.27/11/2022 

रोजी सकाऴी 06.00 

वाजता या दर यान 

फयादीच े घरामो न 

वातं यसैिनक कॉलनी  

नांदडे 

 

गु हा दाखल ता. वेळ -

द.04/12/2022 SD 

03 वेऴ 22.55  

 

पो. टे 

िवमानतऴ 

गुरन ं 412 

/2022 कलम 

379 भा.द.िव. 

 

फयादी - परमे र नारायण कटकमवाड वय 

30 वष वसाय खा. नौकरी  रा. 

वातं यसैिनक कॉलनी  नांदडे मो.न.ं 

8275051496 

 

आरोपी - अ ात  

गेलामाल -िहरो शाईन कंपनीची मो.सा.MH 

26 AQ 0211 का या रंगाची िजचा चेिचस 

नं ME4JC36JEE7898719 ,ईिजन नंबर 

JC36E73439724 अशी असलेली जुनी 

वापरती कमती अंदाज े40,000   

उशीराच ेकारण -आज पावेतो शोध घेवुन आज 

रोजी येवुन त ार दली  

खुलासा -सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील फयादीची  मोटार सायकलMH 

26 AQ 0211 का या रंगाची िजचा चेिचस नं 

ME4JC36JEE7898719 ,ईिजन नंबर 

JC36E73439724 अशी असलेली जुनी वापरती 

कमती अंदाज े40,000 अशी असलेली घरासमो न 

लाव या ठकाणाव न कोणीतरी अ ात चोर ाने 

चो न नेली आहे तरी यां यावर यो य ती कायवाही 

करावी िह िवनंती  वगैरे मजकुराच े जबाब व न 

पोिन काकडे सा. .यांच ेआदशेाने गु हा दाखल क न 

तपासकामी  HC /967 गायकवाड   यांचेकडे 

दे यात आला 

दाखल करणार – पोहकेॉ /748 कनाके  

मो.9923888322 

तपास करणार -पोहकेॉ/967 गायकवाड   

मो.9529796606 

 – पोहकेॉ /748 कनाके  

मो.9923888322 

तपास करणार -पोहकेॉ/967 

गायकवाड   

मो.9529796606 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 


