
पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 48/2023 कलम.498(अ),323, 504,506,34 भा.द.िव.  िद.29/1/2023 

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

गूरन. 48/2023 
कलम.498(अ),323, 
504,506,34 भा.द.िव.  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद.01/05/2017 चे वेळ 10.00 
ते 12/10/2022 चे वेळ 14.00 
वा पयत िफयादीचे सासरी 
िशवजी नगर , सातपुर व  
माहेरी भ ापुर रोड ,देगलुर. 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 29/01/2023रोजीवेळ 
14.28वा. नोदं नं. 28 वर 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा -  
 
  
आरोपी– 
 

खुलासा:--सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातीलआरोपीतांनी 
संगनमत क न िफयादीस माहेर न वे ीगंचे दुकान टाक ासाठी दोन 
लाख पये व ग ातील सो ाची साखळी घेऊन शा ररीक व मानिसक 
छळ क न , िशवीगाळ क न,थापडबु ांनी मारहान क न जीवे 
मार ाची धमकी िदली. 
वगैरे िफयादीव न गु ा दाखल. 
 
दाखल करणार:-  ASI  सरोदे पो. े . देगलुर. 
 
तपािसकअंमलदार–पोहेका 2822 कणकवळे  
पो. े .देगलुर  
 
पो े भारीअिधकारी नाव व मोनं:-- पोिन ी माछरे मो.नं 9821159844 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



 पो. टे. लोहा  मीिसंग मांक 06/2023  द. 29-01-  2023 

पो. टे. 

चे नाव 

पो ट लोहा िमिसंग     िमिसंग घडला  व िमिसंग 

दाखल ता वेळ व ठकाण 

खबर देणा याच ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

  लोहा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 िमिसंग नंबर 06/ 2023 बेप ा झा याची तार ख वेळ व 

ठकाण :- दनांक 24-01-2023 रोजी 

13.00वाजता  सुमारास लोहा बस 

थानक समोर काळ  पवळ  जप 

पॉ ट अहमदपूर जाणार  तालुका लोहा 

ज हा नांदेड 

 

बेप ा दाखल ता वेळ व ठकाण--- द 

29/01/2023रोजी वेळ   16.07वाजता 
टेशन डायर  न द 18वर 

 
 

FIR त दली का:-  
 
 

उिशराचे कारण - आज रोजी पावेतो 
शोध घेऊन िमळून  न आ याने खबर 

देणार यांनी आज रोजी पोलीस 

टेशनला येऊन त ार  अज दले 

व न 

खबर देणा याच ेनाव प ा- जयराम केशव राठोड वय 29 वष 

यवसाय टेलर राहणार .आनंदवाड  ,(िसताराम तांडा )तालुका 
पालम ज हा परभणी ह.मु बालाजी मं दरा या पाठ मागे 

बालाजी ड कळे यांचा वाडा लोहा तालुका लोहा मोबाईल नंबर 

91 45 75 72 87 
 
 

बेप ा य चे नाव व प ा-  

बेप ा य चे वणन  1. रंग गोरा,2. भाषा -मराठ  लमानी 

बंजारा  3, उंची-पाच फूट पाच इंच - 4, बांधा  मजबूत 5, चेहरा 

लांबट 6,िश ण-  पचवी, पोशाख - लाल रंगाची साड  लाल 

रंगाच ेपांढरे ठपके असलेले लाऊज 7. पायात- क या रंगाची 

च पल 8. केस -काळे लांब9. ग यात -काळे मनी 

मंगळसू ाची सो याची पोत10. मोबाईल 6305237724 

 

दाखल करणार:-PSO  HC 2111 ितडके सर पो टे लोहा 
मोबाईल न 9767242111 

 

सादर वनंती क ,   वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील खबर देणार यांनी खबर 

दली क , यांची बह ण हस माहेर  जा यासाठ  काळ  पवळ  जीपम ये बसवून दले 

परंतु ती गावाकडे, माहेर , सासर , गेली नाह  ितचा नातेवाईकांकडे शोध घेतला असता 

ती िमळून आली नाह  .वगैरे बाबतचा अज दले व न. पो. िन तांब े साहेबां या आदेशान े

िमिसंग दाखल क न पुढ ल शोध कामे पोहेका/ 17 54 सूयवशंी यां याकडे दला 
 
        

तपासी अंमलदार: - पोहे का HC 1754 सूयवशंी मोबाईल नंबर 7057524134 

 
पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. .-   मा.पो.िन/ तांब े साहेब . पो. टे. लोहा मो. नं. 

9850188100   
 
 

केलेला तपास:- 

 
 

मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 पो. टे वमानतऴ िमसींग.नं.06/2023  द. 29/01/2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

अ. 
. 

िज हावपो. टे.चेनाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

1 2 3 4 5 6 
 िज हा नांदडे, 

पो. टे. 
िवमानतळ 

3) िमसींग घ.ता.वेऴ व 

ठकाण – द 

18.01.2023 रोजी 
सकाऴ  08.00 वा च े

सुमारास राहते 

घ न आशीवाद 

नगर नांदेड 

दशा व अतंर –  उ रेस 2 km  

4) िमिसंग दाखल ता. 
वेळ - द 

29.01.2023 रोजी 
वेळ 15.44 वा 
टे.डा 44 

पो. टे 

वमानतऴ 

िमसींग.न.ं06/2
023  

1)खबर देणार – 

2)हरवले या य चे नाव – बालाजी तुकाराम 

क याणकर वय 46 वष  रा. आशीवाद नगर 

नांदेड 

) य चे वणन- वणन-उंची 5 फूट5इंच,रंग –

गोरा,चेहार – गोल ,नाक- सरऴ, ,बाधंा-मजबतू 

,अगंात कपडे –चाँ लेट   शट व िनऴ  ज स व 

वेटर हाप का या रंगाचे,भाषा- मराठ  , ह द  

, सोबत मोबाईल 

न.ं7709502201,7020654342 

)खुलासा - नमुद ताऱ ख वेळ  व ठकाणी यातील खबर देणार यांच ेपती 
नामे बालाजी तुकाराम क याणकर हे राहते घ न उमर  ता. हदगाव येथे 

गावी जावनु येतो असे सांगनु िनघनु गेला. या या मो. नं.  वर संपक 

साधला असता फोन पण लागत नाह  . यांचा नातेवाईकाडे शोध घेतला 
असता अदयाप पावेतो िमऴुन आला नाह . वगरेै त ार  अज द याने मा 
पोिन सा. यांच े आदेशाने िमसींग दाखल क न पूढ ल शोध व कायवाह  

कामी  HC 2735 खंदारे  यांचेकडे दला . 
6)दाखल करणार –  ASI क याणकर  मो.न.9623551038 

7)तपास करणार-HC 2735 खंदारे मो.न.8551059899 
 
उशीराचे कारण- आजबूाजू या ग लीत शोध घेवून  व नातेवाईकाडे शोध 

घेवुन िमऴुन न आ याने आज रोजी त ार 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



पोलीस टेशन मखेुड गुरण- 33/23कलम 283 भा.द.वी   दनांक  29/01/2023 

पोलीस टेशन   ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा 

मखेुड गुरण- 33/23कलम 

283 भा.द.वी  
 
 
 
 
 
 

गु घ ता वेळ व ठकाण दनांक द. 

29/12/2022 रोजी 11.00वाजताच े सुमारास 

सुमारास mukhed ते नरसी जाणारे 

सावजिनक रोडवर बस थानक समोर मखुेड 

 

गु हा दाखल- 

दनाक 29/01/2022 वेळ 13.18 

 वा  Sd 12 

 
 
.  

फयाद -  गंगाधर साहेबराव िचचंोरे वय 38 

वष PN 2636 नेमणूक पो ट मखेुड तालकुा 
मखुेड ज. नांदेड mob.no.. 9923192636 

 

आरोपी  
आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

 

आरोपीवर कर यात आललेी ितबंधक 

कायवाह  – िनरंक 

 

घटना थळ  रवाना न द – द.29/1/2023 

मांक  वेळ 15.45 

 

घटना थळ  भेट  देऊन परत– नो.  13 वेळ 

13.30 वा  
 

आरोपी –  अरो पस 41 (अ)सीआरपीसी माणे 
नोट स दे यात आली  

खुलासा- 
      सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील  आरोपीने 

आपल े ता यातील रयर ऑटो हा सावजिनक रोडवर येणारे जाणारे 

वाहनाला अडथळा होईल व मानवाचे जी वतास धोका होईल अशा 
थतीत लावलेला िमळून आला आहे वगरेै जबाब व न मा. पो.िन.सा  

यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी ASI वाघमारे 

यां याकडे दे यात आला. 
 
 

गु हा दाखल करणार - HC 2367 माडप े पोलीस टेशन मखेुड. 

 

तपास करणार– ASI भारती mob.no.. 9764174307पोलीस टेशन मखुेड 

ज हा नांदेड 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 
 



पोलीस टेशन नायगांव गुरन ं10/2023 कलम   323 324 504 506 34 भादवी दनांक. 29/01/.2023 

पोलीस टेशनच े

नाव 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ 

ठकाण व दाखल ता. 
वेळ 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर, 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 

होय /नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनच े

नाव नायगांव  

दनांक. 

29/01/.2023    

गुरन ं10/2023 

कलम  323 324 

504 506 34 

भादवी माण े 

 
 
 
 
 
 गु ाच ेकारण : 

:-  
 

 गु हा घडला दनाकं:-

28/01/.2023 च ेदपुार  

12:00 वा फयाद च े

घरासमोर मौज ेकोलंबी 
 

ठकाण :- 

 

दशा :  प मसे 20 

क.मी. कलोमीटर  

 
 
 
 
 गु हा दाखल दनांक:-

.29/01/2023  टे 

डा.नोद न.ं  04 वर वेळ 

01:08 वा  

 फयाद च ेनाव  व प ा:- द ा यंकट  

तलेंग वय 29 वष यवसाय मजुर  

राहणार कोलंबी तालुका नायगाव 

ज हा नांदेड मोबाईल नंबर 75 17 40 

55 78   
 
 
एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
 आरोपीच ेनाव व प ा:-  
 
 
 आरोपी अटक :- 

खलुासा :- वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील यातील फयाद  हा 
यां या घरासमोर ल रोडव न जा या या कारणाव न यातील 

आरोपीतानंी सगंणमत क न फयाद स तझुी कशाची वाट आहे अस े

हणनू फयाद स िशवीगाळ क न मारहाण क न फयाद स लाकड  

ढ पलीन े फयाद च ेडो यात मा न डोके फोडल ेव तलुा दाखव ूका अस े

हणनू फयाद स व फयाद ची प ी अिनता तलेंग ह स मारहाण क न 

जीवे मार याची धमक  दली  . वगरेै फयाद व न गु हा दाखल क न    

मा.पो.िन.साहेब यांच ेआदेशान े पुढ ल तपास कामी बीट. पोहेकॉ/ ASI 

वाघमारे  यांच ेकडे दला   
 

दाखल करणार :-  पोहेकॉ/1808 िचतळे पो. टे.नायगाव 

मो.न.8087574847 

 
 तपासी अमलंदार :-  ASI वाघमारे  पो टे नायगाव मो न 

9096618241 
 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माण:े- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

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

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

                  
 
 
 



पो. टे. कंधार     ग.ुर.न. 21/2023  कलम  283 भा द वी.. . द.29/1/2023 

 

पो. टे. चे 
नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन. 21/2023 कलम 

283 भा द वी   

 गु हा घडला :-   द 

29/1/2023 रोजी  चे  12 :  

50 वा  महाराणा ताप 

चौक पाक जा हॉटेल समोर 

सावजिनक रोडवर 

म यभागी प मेस 01  

कमी 
 
 
 
 
 

गु हा दाखल:- द 

29/1/2023 वेळ  18 :  32 

वाजता टेशन डायर  न द   

15   वर 

 फयाद  चे नाव    :-   माधव तुकाराम जनेु वय 

35 वष यवसाय पोलीस कॉ टेबल  ब नं  
529 / नेमणूक पो टे  कंधार मोबाईल 

नंबर9850553011 

 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 

 आरोपी चे नाव व प ा: -. .    
आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 
 

खुलासा;  
        सादर वनंती वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीने याच े

ता यातील ॅ ह स ह  कंधार ते लोहा रोड महाराणा ताप चौक पाक जा हॉटेल 

समोर कंधार येथे सावजिनक रोडवर रोडचे म यभागी थाबंवनू येणारे जाणारे 

वाहनास अडथळा व लोकांचे जी वतास धोका िनमाण होईल अशा थतीत 

थांबलेला िमळून आला आहे िमळून आला वगरेै फयाद व न . मा  . पो .िन  

साहेब यां या आदेशाने वर नमूद माणे गु हा दाखल क न तपास पोहे का 20 

59/  सानप पो टे कंधार यांच ेकडे दला.  
दाखल करणार:  pso. ASI  /  कागणे      पो टे कंधार. मोबाईल  . 

7262067016 

तपासी अमंलदार:----        HC/ 2059 सानप       पोलीस  टेशन कंधार. मो  
न ं9421849989.               

 पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो िन पडवळ साहेब        

मो न ं9420841070 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
               
 
 
 
 

 
 
 
 



पो. टे. कंधार   ग.ुर.न. 22/2023  कलम  283 भा द वी.. . द.29/1/2023 

पो. टे. चे 
नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन. 22/2023 कलम 

283 भा द वी   

 गु हा घडला :-   द 

29/1/2023 रोजी  चे  13 :  

30 वा  महाराणा ताप 

चौक ते  लोहा जाणारे  

सावजिनक रोडवर 

म यभागी प मेस 01  

कमी 
 
 
 
 

गु हा दाखल:- द 

29/1/2023 वेळ  18 :  52 

वाजता टेशन डायर  न द   

16   वर 

 फयाद  चे नाव    :-   माधव तुकाराम जनेु वय 

35 वष यवसाय पोलीस कॉ टेबल  ब नं  
529 / नेमणूक पो टे  कंधार मोबाईल 

नंबर9850553011 

 
 
 
 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 

 आरोपी चे नाव व प ा: -. .   
आरोपी अटक:- नाह  

 

खुलासा;  
        सादर वनंती वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीने याचे 

ता यातील ॅ ह स ह   महाराणा ताप चौक  कंधार  ते लो ाकडे जाणारे  

रोडवर सावजिनक रोडवर रोडचे म यभागी थांबवनू येणारे जाणारे वाहनास 

अडथळा व लोकांचे जी वतास धोका िनमाण होईल अशा थतीत थांबलेला 
िमळून आला आहे  वगैरे फयाद व न . मा  . पो .िन  साहेब यां या आदेशाने वर 

नमूद माणे गु हा दाखल क न तपास  ASi / गणाचाय  पो टे कंधार यांच ेकडे 

दला. 
 

दाखल करणार:  pso. ASI  /  कागणे      पो टे कंधार. मोबाईल  . 

7262067016 
     

तपासी अमंलदार:----        ASI/    गणाचाय पोलीस  टेशन कंधार. मो  न ं 

9823391570 
 

पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो िन पडवळ साहेब        

मो न ं9420841070 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

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

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

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



       

  
      

                  
        

    

  
  
    

      
          

        
          
          

  
      

        
        

  
      

            
          

      
  

  
  

          
      

                
                
            

                
                

            
              

    
                

  
                

  
              

    
    

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



      

    
    

                      
    

    

  
  
    

      
          

      
            

        
        

  
        

              
  
  
    

              
            

      
  

  
  

          
    

                
                

            
              

                
              

              
        

                
      

                
  

              
    

    
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 

 
 
 
 



पो ट लोहा ो. गुरंन. 16/2023 कलम  65 (ई )म. दा. का. द. 29.01.2023 

पो. टे. 

चे नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला व 

दाखल  

फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव 

व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ो. गुरंन. 16/2023 

कलम  65 (ई )म. 

दा. का.  
 
 

गु हा घडला -  
द.29/01/2023 रोजी 

19.10  वाजे या 
समुारास आरोपीच ेघर   

जामगाव िशवनी  
तालुका लोहा  
 
 
गु हा दाखल:-

द.29/01/2023 वेळ 

21.04. वा. टेशन 

डायर  न द 24 वर  
 

FIR त दली का:- होय 

 - 

 फयाद च ेनाव - द पक गो वंदराव करपण े

50 वष यवसाय नोकर  पो.हे.का. 23 25 

नमेणकू पो टे लोहा मोबाईल नबंर 

9881708474  
 
 
आरोपीचे नाव-  

 
 
 
 आरोपी अटक:- नाह    

 
 
िमळाला माल =   देशी दा  िभगंर  सं ा 
लेबल असलले े180 ML मते या काचे या 
11 िसलबदं बॉटल येक  कंमत 70 माण े

एकूण 770/- . 

 
सादर वनतंी क  ,वर नमूद तार ख वेळ  व ठकानी यातील आरोपीन े एका  
पांढ या पो यात  वनापरवाना बेकायदेशीर र या चोरट  व  कर याचे 

उ ेशान े देशी दा  िभगंर  सं ा या 180 ML. मते या 11 सीलबदं बॉटल  

एकूण कमती 770/- पयाचा माल व  कर त असताना िमळून आला व 

पोिलसांना पाहून पळून गेला   वगैरे फयाद व न   मा. पो. नी. साहेबां या 
आदेशान ेगु हा दाखल. 

दाखल करणार -- 

HC 2111 ितडके  मो. न.ं 9767242111  

 तपासी अमंलदार = HC 2107 खाडे पोलीस टेशन लोहा मो. न. 8888865817 

 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व .  मा. पो.नी.   तांब ेमोबाईल नंबर 

9850188100 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
                           



¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 51/2023कलम 65 ई  म.दा.का.  िद 29.1.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 
51/2023कलम 65 
ई  म.दा.का.  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 29.1..2023 रोजी वेळ 
22.00 वा महा ा बसवे र 
िवधालय नरंगल समोरील 
रोडवर  
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 29 .1..2023 रोजी वेळ 
22.59  वा.नोदं नं  44 
 
 
 

िफयादी चे नाव  - ीकांत 
माधवराव  मोरे वय 34 वष 

वसाय पो.उप.िन.देगलुर  
 
आरोपीचे नाव – 
िमळाला माल – एका 
नायलोन ा पांढया पो ाम े 
िवदेशी दा  ROYAL STAG 
असे लेबल असले ा 180 ML 

मचे ा एकुन 48 िसंलबंद 
कांचे ा बाँटल िकंमती 8640/-

 चा माल 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीने िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा एका नायलोन ा 
पांढया पो ाम े िवदेशी दा  ROYAL STAG असे लेबल 
असले ा 180 ML मचे ा एकुन 48 िसंलबंद कांचे ा 
बाँटल िकंमती 8640/-  चा माल  ोगु याचा मुदेमाल सह 
चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन 
आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल   
दाखल करणार- ASI सरोदे   .ने. पो े देगलुर 
  
तपािसकअंमलदार-    पो.ना. 625 प े  ने. पो े देगलुर 

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

 
आरोपी िव द पूव  दाखल  गू े -नाही   
पूव  कर ात आलेली ितबंधक कायवाही –  नाही 

 

 
 
 
 
 
 
 



¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 49/2023कलम 65 ई  म.दा.का. िद 29.1.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 
49/2023कलम 65 
ई  म.दा.का.  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 29.1..2023 रोजी वेळ 
14.00 वा आरोपीचे राहते 
घरासमोर सावजिनक रोडचे 
कडेला थडीसावरगाव 
ता.देगलुर  
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 29 .1..2023 रोजी वेळ 
19.28  वा.नोदं नं  34 
 
 
 

िफयादी चे नाव  - सितष 
रामराव कदम वय 41 वष 
पो.ना. 507 ने.पो.ठाणे देगलुर 
मो.न.9764135401 
 
आरोपीचे नाव – 
िमळाला माल – एल िलटर 

मतेचे िशंदीने भरलेले एकुन 
30 पािकटे िकमती 600 .चा 
माल. 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा एल िलटर मतेचे िशंदीने भरलेले 
एकुन 30 पािकटे िकमती 600 .चा ोगु याचा मुदेमाल सह चोरटी 
िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब 
व न गु ा दाखल   
दाखल करणार- ASI सरोदे   .ने. पो े देगलुर 
  
तपािसकअंमलदार-    पो.हे.काँ.1984 सकनुरे  ने. पो े  देगलुर 

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

 

आरोपी िव द पूव  दाखल  गू े -नाही   
 
पूव  कर ात आलेली ितबंधक कायवाही –  नाही 

 

 

 

 



¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 50/2023कलम 65 ई  म.दा.का. िद 29.1.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 
50/2023कलम 65 
ई  म.दा.का.  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 29.1..2023 रोजी वेळ 
16.30 वा.सागवी उमर ते 
पोतंगल जाणारे रोडवर गंगाधर 
वाघमारे यांचे शेताचे बाजुला 
िशरपुर जाणारे टी पाईट जवळ 
सावजिनक रोडचे कडेला 
ता.देगलुर  
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 29 .1..2023 रोजी वेळ 
20.07  वा.नोदं नं  37 
 
 
 

िफयादी चे नाव  - सितष 
रामराव कदम वय 41 वष 
पो.ना. 507 ने.पो.ठाणे देगलुर 
मो.न.9764135401 
 
आरोपीचे नाव – 
िमळाला माल – देशी दा  
िभंगरी सं ा असे लेबल 
असले ा 180ML मते ा 
काचे ा िशलबंद एकुन 08 
बाट ा एकुन िक.560/-  चा 
माल. 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने 
िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा – देशी दा  िभंगरी सं ा असे लेबल 
असले ा 180 ML मते ा काचे ा  िशलबंद एकुन 08 बाट ा 
एकुन िक.560/-  चा माल.चा ोगु याचा मुदेमाल सह चोरटी िव ी 
कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न 
गु ा दाखल   
दाखल करणार- ASI सरोदे   .ने. पो े देगलुर 
  
तपािसकअंमलदार-    पो.हे.काँ.1984 सकनुरे  ने. पो े  देगलुर 

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

 

आरोपी िव द पूव  दाखल  गू े -नाही   
 
पूव  कर ात आलेली ितबंधक कायवाही –  नाही 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



िदनांक29.01.2023
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. 

 



पो. टे. कंुडलवाड   गूरन 15/ 2023कलम 353,379,143,149,114 भा. द. व. सहकलम महारा  जमीन महसलू सं हता 1966 कलम 48(7).48(8) सह कलम मोटर वाहन 

िनयम 50/177 माण े द.29/01/2023 

पो. टे च े

नाव 

ग.ुर.न.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ व 

ठकाण  

फयाद  च ेनाव  ह ककत 

कंुडलवाड  गरून 

15/2023कलम 

353,379,143,149,

114 भा. द. व. सह 

कलम महारा  

जमीन महसूल 

सं हता 1966 कलम 

48(7).48(8) सह 

कलम मोटर वाहन 

िनयम 50/177 

माने  

 
 
 
 
 
 
 

ग.ूघ.ता.वेळ व 

ठ कान :- 

द.28/01/2023रोजी 
रा ी  11:30 वा.  
सुमारास मांजरा 
नद  पा ात हुनगुंदा 
िशव लगत नागणी 
भागात  तालुका 
बलोली 

 
 
 

ग.ूदा.ता.वेळ : 

द.29/01/2023रोजी 
23.25वा. टे.डा.  

24वर 

फयाद चे नाव  :- ल मीकांत बाबाराव अबेंराय वय 34 

वष यवसाय. नोकर  (मंडळािधकार ) कंुडलवाड  राहणार 

नवर  ग ली बलोली ज हा नांदेड मो.8805373382  

 

आरोपी चे नाव :- चालक  

चालक 05  मालक 05  व इतर 08ते10लोक 

 

खूलासा :- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  ठकाणी यातील आरोपीने गरै 

काय ाची मंडळ  जमून मांजरा नद  पा ातून महारा  शासना या मालक ची 
असलेली रेती वना परवाना रेतीचा एक  लोडर ॅ टर या सा ाने उपसा क न 

चार ॅ टर रेती म ये भ न येक ॅ टर म ये स वा ास रेती या माणे एकूण 

30000/- पये बाजार भाव असलेली रेती नमूद वर ल आरोपी ॅ टर मालक यांच े

सह मदतीने उपसा क न नद  पा ातून जात असताना इतर 08 ते 10 लोक 

बेकायदेशीर जमाव जमवनू यांना सोबत घेऊन येऊन आम या शासक य 

कामात अडथळा आणून ॅ टर थांबून  यांचा ॅ टर मालकाने येऊन पळून 

जा याची राय देऊन 05 पैक  04 ॅ टर पळून लावले हणून नमूद आरोपी सह 

05 ॅ टर चालक व 05 ॅ टर मालक इतर 08 ते 10 लोक कावर गु हा दाखल 

क न पुढ ल तपास माननीय सपनेु कासले साहेब हे वतः कर त आहेत. 

दाखल करनार :  PSO. Asi 2821  जमंजाळ साहेब पो. टे. कंुडलवाड  

मो.9975530132 

तपासीक अमंलदार:- Api कासले साहेब  पो. टे. कंुडलवाड  मो.9823017330 

भार  व चाज अिधकार  :- मा.Api कासले  साहेब मो.9823017330 

 



 



  


 

आरोपीचे नाव

उशीराचे कारण

काशीकर सा पो


