
 

पो. टे. कंुडलवाड   गरून 12/ 2023कलम 65(ई) म.दा.का. द.28/01/2023 

पो. टे चे 
नाव 

ग.ुर.न.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  फयाद  च ेनाव  ह ककत 

कंुडलवाड  गरून  12/2023 

कलम.65(ई) म. 

दा.का. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ूघ.ता.वेळ व ठ कान :- 

द.28/01/2023रोजी 12,30वा.  
गौर  कराणाच े बाजूस 

मोक या जागेत शेळगाव  (थ) 

 
 
 
ग.ूदा.ता.वेळ : 

द.28/01/2023रोजी 
13:52वा. टे.डा.  15वर 

 
 
िमळाला माल :- 

 
 देशी दा  िभगंर  सं ा 180ML 

चे 08बाटल येक बाटली 640 

 माणे ऐकुन कंमत 

 

फयाद च े नाव  :-  

सदुशन चं कांत 

कमलाकर वय 35 वष 

पो. टे. कंुडलवाड  

मो.9384168533 

 
 
 
आरोपी च ेनाव :-   

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

आरोपीने वनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  िभंगर  सं ा या 
180 ML. या 08बॉटला कंमत 640/- पया ची चोरट  व  कर त 

असताना िमळून आला वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न मु ेमाल 

मु ेमाल व फयाद पुढ ल तपास कामी पो.हे. का 1921 कदम यां याकडे 

यां याकडे दला आहे. 
 

दाखल करनार :  PSO. HC/2821पो. कंुडलवाड  मो न ं9309872228 

 
 
तपासीक अमंलदार:- HC . 1921 कदम साहेब  पो. टे. कंुडलवाड  मो. 
 

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

 
 

 
 



 

पो टे कनवट  गरुन-ं21/2023 कलम 283 भाद व   दनांक 28/01/2022 

ज हा/पो. ठाणे गरुन ंघडला/गु हा 
दाखल/ ा  द.वेळ 

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

हक कत 

पो टे चे नाव- 

कनवट  

गु हा घडला ता.वेळ 

ठकाण- दनांक 

28/01/2023 रोजी 12:15 

वा. बस थानक कनवट 

समोर कनवट ता. 
कनवट  उ रेस 1 कमी.  

 
 

अतंर व दशा- उ रेस 1 

कमी.  
 
 

गु हा दाखल ता.वळे- 

दनांक 28/01/2023 

 च े14:39वा. न द नंबर 

25 

गरुन-ं

21/2023कलम 283 

भाद व माणे 

 
 
 
 
 
उिशराचे कारण:- 

 
 
 
 

गेला माल -  

फयाद चे नाव :- सदािशव 

मानीकराव अनतंवार वय 36 वष 

यवसाय - नौकर  PC/3209 

नेमणुक पोलीस टेशन कनवट 

ता. कनवट ज. नांदेड मोबाईल 

नबंर 8484853632 

 
 
 
आरोपीचे नाव-  

 

आरोपी अटक-नाह .  

 
 
 
 

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

आरोपी हे आपले ता यातील वाहन ु जर जप हे वाहन सावजिनक 

र यावर उभा क न येणारे जाणारे लोकांना धोकादायक व अटकाव होईल. 

व मानवाचे जवतास धोका व ईजा िनमाण होईल. अशा थतीत रोडवर 

उभा केलेला िमळुन आला. वगैरे मजकुराच े फयाद व न  मा. पो. िन. 

साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पढु ल तपास कामी HC /1062 

वाडगरेु यांचेकडे दले.  

दाखल करणार-NPC /2355 मालवाड पो. टे. कनवट मो.न ं7768853060  

 
तपासीक अमंलदार पोहेका/1062 वाडगरेु पो. टे. कनवट मो.न ं

8805981062 

पो टे भार  अिधकार -.पो.िन बोरस ेसाहेब पो. टे. कनवट मो.न ं

9309737394 

घटना थळ  भेट देणारे अिधकार - – 

 

घटना थळ  भेट देऊन परत- 

आरोपी चा पवु इितहास -  िनरंक  

ितबधंक कायवाह  - िनरंक  

 
 

 



पो टे कनवट      गरुन-ं22/2023कलम 283 भाद व दनांक 28/01/2022 

ज हा/पो. ठाणे गरुन ंघडला/गु हा 
दाखल/ ा  द.वेळ 

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

हक कत 

पो टे चे नाव- 

कनवट  

गु हा घडला ता.वेळ 

ठकाण- दनांक 

28/01/2023 रोजी 
13:10 वा. आबंेडकर 

चौक कनवट ता. 
कनवट  पवुस 1 

कमी.  
 
 

अतंर व दशा- पवुस 1 

कमी.  
 
गु हा दाखल ता.वेळ- 

दनांक 28/01/2023 

 च े14:45वा. न द नंबर 

26 

गरुन-ं

22/2023कलम 283 

भाद व माणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

उिशराचे कारण:- 

 
 
 
 
गेला माल -  

फयाद चे नाव :- सदािशव 

मानीकराव अनतंवार वय 36 वष 

यवसाय - नौकर  PC/3209 

नेमणुक पोलीस टेशन कनवट ता. 
कनवट ज. नांदेड मोबाईल नबंर 

8484853632 
 
 
 

आरोपीचे नाव-  

 
 
आरोपी अटक-नाह .  

 

खुलासा-  सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी 
हे आपल ेता यातील वाहन नंबर नसलेल ेअटँो याचा चेचीस नंबर हे वाहन 

सावजिनक र यावर उभा क न येणारे जाणारे लोकांना धोकादायक व 

अटकाव होईल. व मानवाचे जवतास धोका व ईजा िनमाण होईल. अशा 
थतीत रोडवर उभा केलेला िमळुन आला. वगैरे मजकुराचे फयाद व न  

मा. पो. िन. साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पढु ल तपास कामी HC 

/1062 वाडगरेु यांचेकडे दले.  

 
दाखल करणार-NPC /2355 मालवाड पो. टे. कनवट मो.न ं7768853060  

 
तपासीक अमंलदार पोहेका◌ॅ /1062 वाडगरेु पो. टे. कनवट मो.न ं

8805981062 
 

पो टे भार  अिधकार -.पो.िन बोरस ेसाहेब पो. टे. कनवट मो.न ं

9309737394 

घटना थळ  भेट देणारे अिधकार - – 

घटना थळ  भेट देऊन परत- 

आरोपी चा पवु इितहास -  िनरंक  

ितबधंक कायवाह  - िनरंक  

 
 

 



     पो. टे. कंुडलवाड    गूरन 13/ 2023कलम,283भादवी द.28/01/2023 

पो. टे चे 
नाव 

ग.ुर.न.व 

कलम 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण  फयाद  च ेनाव / आरोपी ह ककत 

कंुडलवाड  गरून  

13/2023 
 
कलम 283 

भादवी 
 
 
 
 
 
 

ग.ूघ.ता.वेळ व ठ कान :- द.28 

/1/2023रोजी 13,00 वा.   समुारास  

बस थानक जवळ सावजिनक रोड 

वर आ प ेऑटो AP25 W4256  

कंुडलवाड   

 
 
ग.ूदा.ता.वेळ : 

द.28/01/2023रोजी15,14वा. टे.डा
.  18 

 
 
 

फयाद च ेनाव  :- रघवुीर व ठल 

िसहं चौहान यवसाय नोकर  ब न  

1876 पो ट कंुडलवाड  

 

आरोपी–  

खुलासा =  सागर वनंती क  वर नमूद वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीने आप या ता यातील ऑटो चा चालक यांनी सावजिनक 

रोडवर धोकादायक र या म यभागी उभी क न येणारे जाणारे 

वाहनास व रहदार स अडथळा िनमाण होईल असे उभे क न केले 

हणून वगैरे फयाद व न गु हा दाखल क न माननीय सपने साहेब 

यां या आदेशाने पुढ ल तपास कामी 1921 कदम यां याकडे दला  
 तपासीक अमलदा–HC/1921. कदम मो,़न ं    8007753455 

 

भार  अिधकार  :- मा.Api कासल े साहेब मो. मो न ं9823017330 

 
 

दाखल करणार =पोहे का 2821 च हाण  मो, न ं9309872228 

 

आरोपी चा पवु इितहास -  िनरंक  

ितबधंक कायवाह  - िनरंक  

 
 

 

 

 



 

Ikks-LVs-ukansM xkzeh.k xqju 43@2023 dye 354¼ M ½ Hkknoh lg dye 66¼lh½]67]67 ¼ , ½ekghrh ra=Kku ¼ lq/kkjuk ½ vf/kfu;e 2008  
fnukad 28@01@2023 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

iukdka ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fn-osG 

i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 

iksLVs ps 

uko 

ukansM 

xzkeh.k  

 

xqju ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k  %&  
fnukad 28@12@2022 
jksth nqikjh 12-00 
ok- rs  28@01@2023 
jksth I;Zarf Q;kZnhps 
jkgrs ?kjh fQ;kZnhps 
eksckbZyoj ‘kadjuxj 
oljuh rk-ft-ukansM  
 
fn’kk o varj %& 

mRrjsl  5  fdeh -  
  

xqju nk[ky-rk-osG-
fnukad 28@01@2023 
jksth 15-50 ok- LVs-
Mk- uksan 28 
 

xqju 43@2023 
 dye  
354¼ M ½ Hkknoh lg 
dye 66¼lh½]67]67 
¼ , ½ekghrh ra=Kku  
¼ lq/kkjuk ½ 
vf/kfu;e 2008  
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; %& gks; 

 

vkjksihps ukao %& vKkr 

 
vkjksih vVd %&  ukgh  
 

fiMhrhps uko& 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnhph 

eqyxh v{kjk Vkd fgps ukos cukoV @Qsd Qslcqd vdkmaV Mayur Tak o 

Akshara Tak r;kj d:u R;k vdkmaVps Mhihoj fQ;kZnhph eqyxh 
v{kjk fgpk QksVks Bsoqu Lorkph vksaG[k yioqu lnj Qscqd vdkmaV o:u 

fQ;kZnhps Qslcqd vdkmaV Meenakshi Tak  oj o fQ;kZnhps Hkkokps 

Arjun Dahale ;k Qscqdoj vdkmaVoj fQ;kZnh o fQ;kZnhph eqyxh 
v{kjk Vkd fgph cnukeh dj.;kps mns’kkus v’yhy pWVhax]v’yhy 
‘ksjs]v’yhy QksVks]v’yhy OghMhvks Qslcqdoj izlkjhr d:u fQ;kZnhph o 
fQ;kZnhph eqyxh ph cnukeh dsyh Eg.kqu xqUgk nk[ky-  
 

nk[ky dj.kkj%& iksyhl mifujh{kd ekuhd gacMZs iks-LVs-ukansM xkzeh.k eks-ua-
9823040224 
rikfld vaeynkj %&iks-uh-v’kksd ?kksjckaM iks-LVs-ukansM xkzeh.k eks-ua-
9823333377  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks-uh-v’kksd ?kksjckaM iks-LVs-ukansM xkzeh.k eks-ua-
9823333377 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iks-uh-v’kksd ?kksjckaM iks-LVs-ukansM 
xkzeh.k eks-ua-9823333377] iksyhl mifujh{kd ekuhd gacMZs iks-LVs-ukansM 
xkzeh.k eks-ua-9823040224gs fnukad 28@01@2023 jksth ps 16%02  ok uksan 
ua- 29 oj jokuk 
?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %& HksV iq<s pkyq  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



पोलीस टेशन अधापूर   ग.ुर.न 21/2023/कलम 37 9  भा.द.वी. .  द. 28/01/2023. 

पो टे नाव  ग ुर न व कलम गु हा घडला तार ख वेल 

व ठ काण.  

फयाद  व आरोपी च ेनाव खुलासा 

अधापरू भाग 1ते5 ग.ु र .न 

21/2023 कलम 379.  

भा.द.वी माणे दनांक 

28/01/2023. 

गु हा घडला तार ख वेळ  

व ठकाणी = दनांक 

03/01/2023 चे सायकंाळ  

6.00वा .ते दनांक 

04/01/2023.च े 8.00 

वाजताच े दर यान 

पशिचमेस 12 क . मी.  
 
 

     गु हा     दाखल 

तार ख  28/01/2023 टे 

डा 15वेळ 16:00वा. 

फ याद = रमाकांत मारोती कनगीरे वय 49 

वष यवसाय शेतीकाम राहणार कामठा 
(ब)ुता.अधापरू ज.नांदेड मोबाईल नंबर 

7588066862. 
 

आरोपी_ =अ ात  

गेला माल = मयोगा हो डा कंपनीची 
जुनी वापरती क ंमत 35,000/ पय ची 
जचा मांक MH 26 AY 3534 जचे 
वणन रंग काळा यावर पांढरे प टे 

असलेली िमळाला माल = िनरंक.  

 

उिशराचे कारण =  आज रोजी पो टेला 
येऊन त ार द यान.े  

सादर वनतंी क   वर नमूद तार ख वेळ  व ठ काणी 
यातील फ याद  यांनी आपली मोटार सायकल 

मयोगाहो डा कंपनीची जुनी वापरती क ंमत 

35,000/ पय जचा मांक Mh 26 Ay 3534 जचेवणन 

रंग काळा यावर पांढरे प टे असलेली शेत गट  मांक 

517 म ये पादन रोडच े कडेला उभी केली असता 
या ठकाणी हून दनांक 03/01/2023 च ेसायकंाळ  6,00 

वा.ते दनांक 04/01/2023 चे 8.00 वाजताच े दर यान 

कुणीतर  अ ात चोर यान े चो न नेली आहे वगैर 

मजकूर अजाव न गु हा दाखल.  

दाखल करणार = psi/वड साहेब पो टे अधापरू 

मो.9637101945. 

तपास  _HC/1046बोईनवाड पो. टे अधापरू मोबाईल 

नंबर 9881791038. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 



पोलीस ेशन देगलूर गूरन.  46/2023 कलम 283 भादवी िद 28.01.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:---  
गूरन.  
46/2023 
कलम 283 
भादवी  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद 28.01.2023 रोजी 15.00 
वा.निवन बस थानक 
सावजिनकरोडवर देगलुर    ता 
देगलुर  

 
 
 

 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद 28.01.2023 रोजी वेळ 
16.39 वा े .डा.नोद. .24 
वर  
 
 

िफयादीचेनाव व प ा:- गणपत देवला 
राठोड वय 52 वष पो.हे.काँ.2195 ने.पो.ठाणे 
देगलुर 
 
आरोपीचेनाव :-  

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने आप ा 
ता ातील  एक रअर अँटो हा रोडचे प र थतीकडे दुल  क न   येणारे 
जाणारे वाहनास अडथळा िनमान केला व वाशयाचे िजवीतास धोका िनमान 
होईल अशया थतीत रोडचे म ेभागी निवन ब थानक देगलुर येथे 
सावजिनक रोडवर उभा केलेला िमळुन आला. वगैरे जबाब व न गु ा 
दाखल  
  
तपािसकअंमलदार-    पो.ना.507 कदम   पो े देगलुर 
 
दाखलकरणार:- पो.हे.काँ.2822 कनकवळे    .ने. पो. े.देगलुर 

 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- पोिन ीमाछरेसाहेब   
9821159844  

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन.  47/2023 कलम 283 भादवी िद 28.01.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:---  
गूरन.  
47/2023 
कलम 283 
भादवी  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद 28.01.2023 रोजी 15.30 
वा.जुने बस थानक समोरील 
सावजिनक रोडवर देगलुर    ता 
देगलुर  

 
 
 

 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद 28.01.2023 रोजी वेळ 
17.06 वा े .डा.नोद. .25 
वर  
 
 

िफयादीचेनाव व प ा 
रामचं  िकशनराव काळे वय 
45 वष वसाय नोकरी 
पो.हे.काँ.832 ने.पो.ठाणे देगलुर 
 
आरोपीचेनाव  

 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने आप ा 
ता ातील  एक अ े अँटो हा रोडचे प र थतीकडे दुल  क न   येणारे जाणारे 
वाहनास अडथळा िनमान केला व वाशयाचे िजवीतास धोका िनमान होईल 
अशया थतीत रोडचे म ेभागी जुने ब थानक देगलुर येथे सावजिनक रोडवर 
उभा केलेला िमळुन आला. वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
 
 
दाखलकरणार:- पो.हे.काँ.2822 कनकवळे    .ने. पो. े.देगलुर 
  
तपािसकअंमलदार-    पो.ना.2332 प ेवाड   पो े  देगलुर 

 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- पोिन ी माछरेसाहेब   
9821159844  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन मु ामाबाद ग.ुर.न.ं12/2023 कलम  336,337,504,506,34, भा द व   दनांक 28/01/ 2023 

पोलीस 

टेशन 

गु हा र ज टर नंबर व 

कलम 

गु हा दाखल तार ख वेळ व 

ठकाण 

त ारदार यांचे नाव व प ा  गु ाची थोड यात हक कत 

मु माबाद ग.ुर.न.ं12/2023 कलम  

336,337,504,506,34, 

भा द व  माणे दाखल 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण:- द 

26/01/2023 रोजी वेळ 09:35 

वा. सायकंाळ  09:35 वाजता 
फयाद च ेघरा समोर मौजे 

पपळंकंुठा ता.मखेुड  

 
 
ग.ुदा.ता.वेळ व दनांक:-

28/01/2023 

वेळ 16:30 वा. टेडा नंबर 24 

वर 
 

फयाद :- मारोती रामराव गोपनर वय 45 

वष यवसाय शेती राहणार पपंळकंुठा 
जात हटकर ता. मखेुड मोबाईल नंबर 

9823218794 
 
 
आरोपी:-  
 
गेला माल: 

 
िमळाला माल:-  

 
 

खुलासा :-  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीतांनी सगंणमत क न फयाद स त ु आमची 
व त धा य दकुानाचा परवाना र  कस ेकाय केला आहे 

आहे अस े हणून िशवीगाळ क न हातातील दगड फेकुन  

फयाद च ेडा या टचरावर मा न दखुापत  क न जीव े

मार याची धमक  दली. हणुन गु हा दाखल क न  

मा.सपोिन जाधव साहेब यां या आदेशा वये  पढु ल 

तपास कामी पोना 2605 पवार    यांच ेकडे दला 
 
गु हा दाखल करणार:-ASI ताहेर शेख   पो टे 

मु ामाबाद  मो न ं8421437070 

तपास अिधकार :- पोना 2605 पवार  पो टे मु माबाद 

मोबाईल मांक 8975766437 

 
भार  अिधकार  - सपोिन सं ाम उ व जाधव पो टे 

मु माबाद मो नंबर  8999881900 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 



पोलीस टेशन ई लापरु ग.ुर.न.ं18/2023 कलम.324,323,506,34 .भा. द. व.  द.28/01/2023. 

पोलीस 

टेशन चे 
नाव. 

ग.ुर.न.ंव. 

कलम. 

ग.ुघ.ता.वेळ 

. ठकाण 

द.अतंर. 

फयाद च ेनाव प ा मो.नं. आरोपीच ेनाव 

प ा मो.न.ं 

खुलासा. 

ई लापरु ग.ुर.न.ं 

18/2023 

कलम 324, 

323, 506, 

34 भा. द. 

व. . 

माणे. 

द. 28/01/2023 रोजी 
सकाळ  11:30 वाताच े

समुारास फयाद च ेशेतात 

परोट  तांडा अतंर उ रेस 

सहा कमी.  
 
 
ग.ुदा.ता.वेळ. टे.डा.नंबर. 

द. 28/01/2023 

वेळ. 14:15 

टे. डा.न.ं16 

 
 
 

फयाद च ेनाव.  

शु चंद गो वदं च हाण वय 25 वष 

यवसाय शेती राहणार परोट  तांडा तालकुा 
कनवट मोबाईल मांक 9325203485 

 
 
 
आरोपीच ेनाव.- 

  

सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  हे आपल े

शेतात  हॉलर दु त कर त असताना यातील आरोपीतांनी बोर च ेकाटे र यावर 

टाकले हणून फयाद ने वचारपसू केली असता यातील आरोपीतांनी सगंणमत 

क न फयाद स व याचें भावास नामे िमथुन यास कु हाड ने डो यात व पाठ त 

व हातावर जखमी केल े आरोपी मांक 1) याने याच े हातातील कुराड ने 

फयाद च े डो यात मारले व याच े भावा या पाठ त व तळहातावर मा न 

जखमी केले आरोपी मांक 2)  व आरोपी मांक 3) यांनी झटापट क न जीव े

मार याच े धमक  दली वगरेै जबाब व न माननीय एपीआय साहेब यां या 
आदेशाने वर माणे गु हा दाखल क न पढु ल तपास कामी पीएसआय कांबळे 

साहेब यां याकडे दला आहे .  

दाखल करणार- PSI आर. एस. कांबळे मो. न.ं 9423438305 

 

तपासी अिधकार - PSI आर. एस.कांबळे  मो. न.ं 9423438305 

भार  अिधकार .-API-मा. आर. ट. शेवाळे मो. न.ं 9405524001. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 



पो ट लोहा ो. गरंुन. 15/2023 कलम  65 (ई )म. दा. का. द. 28.01.2023 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ो. गरंुन. 15/2023 

कलम  65 (ई )म. 

दा. का.  
 
 

गु हा घडला -  
द.28/01/2023 रोजी 17.45  

वाजे या समुारास िनसग लचं 

होम सनेुगाव तालकुा लोहा  
 
 

गु हा दाखल:- द.28/01/2023 

वेळ 19.01 वा. टेशन डायर  

न द 26 वर  
 

FIR त दली का:- होय 

 - 

 फयाद चे नाव- दलीप गो वदंराव 

करपणे वय 50 वष यवसाय नोकर  

पो.हे.का. 23 25 नेमणूक पोलीस 

टेशन लोहा मोबाईल नबंर 

9881708474  
 
 
आरोपीचे नाव-  

 आरोपी अटक:- नाह    

िमळाला माल =   देशी दा  िभगंर  सं ा 
लेबल असलेले 180 ML मते या 
काचे या 11 िसलबदं बॉटल येक  

कंमत 70 माणे एकूण 770/- . 

 
सादर वनतंी क  ,वर नमदू तार ख वेळ  व ठकानी यातील आरोपीने 

एका  पांढ या पो यात  वनापरवाना बेकायदेशीर र या चोरट  व  

कर याच े उ ेशान े देशी दा  िभगंर  सं ा या 180 ML. मते या 11 

सीलबदं बॉटल  एकूण कमती 770/- पयाचा माल ता यात बाळगलेला 
िमळून आला  वगैरे फयाद व न   मा. पो. नी. साहेबां या आदेशाने 

गु हा दाखल. 

 

दाखल करणार -- HC 2238 कदम मो. न.ं 9421849016 

 
 

 तपासी अमंलदार = ASI बगाडे पोलीस टेशन लोहा मो. न. 

7775901279  
 

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

9850188100 
 

    
 
 
 
                                          
 

 



पो टे कनवट     गरुन-ं23/2023 कलम 65 (ई) म. दा. का.    दनांक 28/01/2022 

ज हा/पो. 
ठाणे 

गरुन ंघडला/गु हा 
दाखल/ ा  द.वेळ 

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

हक कत 

पो टे चे नाव- 

कनवट  

गु हा घडला ता.वेळ ठकाण-

दनांक 28/01/2023 रोजी 
11:15 वा.सुमारास िचखली 
फाटयासमोर ल हायवे रोडवर 

ता. कनवट  द णसे 14 

कमी.  
 
 

अंतर व दशा- द णेस 14 

कमी.  
 
 

गु हा दाखल ता.वेळ- दनांक 

28/01/2023 

 चे 18:28वा. न द नंबर 33 

गुरन-ं23/2023 कलम 65 (ई) म. दा. का. 
माणे 

 
 

उिशराचे कारण:- 

िमळाला माल - एका बा सम ये MC 

Dowelis no 1 अस ेलेबल असले या 180 

ML या एकुण 38 िसलबंद बॉटल येक  

कंमती 160  माणे 6080 . क, एका 
बॉ स म ये BLUE Officers choice असे 
लेबल असलेल े 180 ML या 38 िसलबंद 

बॉटल येक  कंमती 150  माणे 5700 

पय ेक , एका पांढ या रंगाच ेथलैी यात 

BLUE officers choice अस ेलेबल असलेल े

180 ML या एकुण 24 िसलबंद बॉटल 

येक  कंमती 150 पय े माणे 3600 

पय े क , एका पांढ या रंगाची व ट 

डाजायर कार जचा . MH 24 V 1121 

जुनी वापरती 3,00,000 पये क. अ. एकुण 

3,15,380 पय ेमाल  

फयाद चे नाव :- सं दप द राव 

वानखेडे वय 35 वष यवसाय - 

नौकर  PC/2989नेमणुक 

पोलीस टेशन कनवट ता. 
कनवट ज. नांदेड मोबाईल 

नंबर 8888152999 

 
 
 

आरोपीचे नाव-  

 

आरोपी अटक-नाह .  

 
 
 
 

खुलासा-  सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी हा िचखली फा यासमोर हायवे रोडव न याचे 
माल कच े कारम ये जात असतांना वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या वतःचे फाय ासाठ  वदेशी दा ची चोरट  

व  कर ता एकुण 3,15,380 पय े कमतीचे ो. गु ाचा माल 

बाळगून व कारसह िमळुन आला. वगैरे मजकुराच े फयाद व न 

मा. पो. िन. साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

कामी psi सावंत साहेब यांचे कडे दला आहे.  

 
 

दाखल करणार-NPC /2355 मालवाड पो. टे. कनवट मो.नं 

7768853060  
 

तपासीक अंमलदार psi सावंत पो. टे. कनवट मो.नं 9856935555  

पो टे भार  अिधकार -.पो.िन बोरसे साहेब पो. टे. कनवट मो.नं 

9309737394 

घटना थळ  भेट देणारे अिधकार - – 

 
 

घटना थळ  भेट देऊन परत- 

आरोपी चा पवु इितहास -  िनरंक  

ितबधंक कायवाह  - िनरंक  

 



पोलीस टेशन मरखेल गुरण-  19/2023 कलम 65 (e) म. ो.का. दनाकं 28/01/2023 

 पोलीस 

टेशन 

मरखेल 

गुरण गु हाघडला व दाखल 

तार ख 

फयाद  व आरोपी खलुासा 

मरखेल गुरण-  19/2023 

कलम 65 (e) म. ो.का. 

 

िमळालामाल- देशी दा  

िभगंर  सं ा 180 ML 

या 11 िसलबंदबॉटल 

ित 70 माणे 
कंमत 770 पयांचा 
माल. 

गु घ ता वेळ व ठकाण 

दनाकं द.28/01/2023 

रोजी 17.30 वा 
सुमारासमरखेल ते देगलरू 

जाणारे रोडवर टाकळ  

फा यावर मौजे मरखेल 

िशवारतालुका देगलूर 

.  

 दाखल दनांक 

28/01/2023 रोजी वेळ 

18.29 न द मांक 16 

फयाद : राज  चांद ू वाघमारे वय 41 वष 

प◌ो.ना 338 पो. टे मरखेल मो.नं 
9552514590 

 

आरोपी_  

 

 

आरोपीचा इितहास :- िनरक 

. 

 

 

खलुासा-      सादर वनंती क  नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी वनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  िभगंर  

सं ा असे लेबल असलेले 180 ML या 11 सीलबंद बॉटल कंमत 

770 पयांचा माल याची चोरट  व  कर या या उ ेशाने 

ता यात बाळग यालािमळून आला वगैरे फयाद  क न गु हा 
दाखल  

गु हा दाखल करणार- पो ना.2381 एमेकरमो.नं.7798621867 

पोलीस टेशन मरखेल 

तपासीक:पो.हे.का◌ॅ ब.न.2505 कदम मो.नं. 

9923606729 

 

पो. टे. भार अिधकार  . व णकूांततुकाराम गु टे 
मो.नं.8830564618 

आरोपी चा पवु इितहास -  िनरंक  

ितबधंक कायवाह  - िनरंक  

 

 



पो. टे कंुडलवाड .ग.ुर.न.ं14/2023 कलम 12(अ). म.ुजु . का. माणे. दनांक 28/01/2023 

पो. टे चे 
नाव  

ग.ुर.न ं व कलम  ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण फयाद  च ेनाव ह ककत 

कंुडलवाड  गरुन:-14/2023 

 
कलम:-- 

12(अ)म.जु.का.  
 
 
 
िमळाला माल:--

नगद  820/-  

व  जुगाराचे 

सा ह य. 

दनांक:-28/01/2023रोजी 
चे 14,40वाजता 
जोडमा ती जवळ सकुर 

ग ली याच ेरहाते घराचे 
समोर कंुडलवाड  

 
 
ग.ुद.ता.वेळ दनांक:--

28/01/2023च े17:44 

वा.न द नं 20 वर . 

 
 
आरोपी अटक :- नाह  

 
आरोपीस CRPC 41(अ)1 

माणे नोट स देऊन 

सोड यात आले. 

फयाद :--  सदुशन चं कांत कमलाकर 

वय 37 वष य यवसाय नोकर  पो टे 

कंुडलवाड  

 
 
 
आरोपी च ेनाव :-.   

वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी यांनी परवाना 
बेकायदेशीर र या क याण नावाचा जुगार खेळत व खेळवीत 

असताना नगद  820 पये व जुगाराचे सा ह य िमळून आल े

हणून गु हा दाखल क न पढु ल तपास कामी मा. सपोनी साहेब 

यांचे आदेशाने   बट HC. 1921 कदम साहेब यां याकडे दले 

 
तपासीक अिधकार  यांच ेनाव :--HC1921कदम  साहेब पो. टे 

कंुडलवाड  

मो न ं:-8007753455 

 

दाखल करनार:= HC.2821च हाण साहेब  पो. टे. कंुडलवाड  

मो,9309872228 

 
 
पो. टे भार  अिधकार  यांचे नाव :-.     सपोनी कासल ेसाहेब 

मो.9823017330 

 
 
 

आरोपी चा पवु इितहास -  िनरंक  

ितबधंक कायवाह  - िनरंक  

 
 



पोलीस टेशन मदुखेड  गरुन 25/2023 कलम 354,अ,ड,324,323,504,294,34 भा. द. वी 3(1)(w)(i)(ii)3(2)(va)अ.जा.ज.अ. .का. द.28/01/23 

पो टे चे 
नाव 

गरुण/अ.म/ृपणा
का/िमिसगं व 

कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िमिसं
ग घडला व दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर व आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक होय/नाह  

ह ककत 

पो टे चे 
नाव:- 

मदुखेड 

भाग 1 ते 5 गरुन 

25/2023 कलम 

354,अ,ड,324,323

,504,294,34 भा. 
द. वी 3 (1) (w) 

(i)(ii)3(2)(va)अ.

जा.ज.अ. .का. 
 
 

 दशा व अंतर…. 
द णेस 01 कमी  
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला:-  
द. 28/01/23 च े दपुार  

12.00 वा. या समुारास 

िशवाजीनगर मदुखेड 

फयाद या घरासमोर 

द णेस 01 कमी  
 
 
गु हा दाखल दनांक 
28/01/2023 चे18 .40 

वाजता न द नंबर 21 वर  
 
 
 
 
 

 फयादीचे नाव–  
 

 आरोपी चे नाव व प ा:-  

खुलासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील आरोपीतांनी 
संगणमत क न फयादी बाईस ही बौ  समाजाची असताना ितचे मोबाईल म य े
फोटो काढून तु साडीवर फार छान दसत आहते हणून तू मला का बोलत नाहीस 
हणून तू मा या मनात आहेस हणून लाज वाटेल अशा रीतीन ेित याकडे टक लावून 

पा न अ ील भाषेत िशवीगाळ क न वाईट उ ेशाने मा या पाठीमागे येऊन बोलून 
घरात असताना िखडक तून  पा न लाकडान े मांडीवर, भकाडीवर, फे ीवर, 

काना या माग,ेडो या या खाली मु ा मार मा न दगडान े डो यात मा न डोके 
फोडून थापडा बु यांनी मारहाण क न िशवीगाळ केली वगैरे जबाब व न वर माण े
गु हा दाखल.  
दाखल करणार- सपोउपिन  ज. एन. शेख पोलीस टेशन मदुखेड 

तपासी अंमलदार- माननीय एस.डी.पी.ओ.िव ांत गायकवाड उपिवभाग धमाबाद 
चाज नांदेड ामीण  
पो टे भारी अिधकारी चे नाव - मा.पोनी. ी. महेश एस शमा मोबाईल नंबर 

9822190321 

भेट देणा या अिधका याचे नाव:- 1) एस.डी.पी.ओ.िव ांत गायकवाड उपिवभाग 

धमाबाद चाज नांदेड ामीण 2) मा. पो. िन. महशे शमा मो. नं. 9822190321 द. 

28/01/23 चे 18.43 टे. डा. 22 भेट पुढे सु  आह.े  
 

आरोपी चा पवु इितहास -  िनरंक  

ितबधंक कायवाह  - िनरंक  

 

 



पोलीस टेशन भोकर गु हा नंबर व कलम.39/2023 कलम 427,337,279 भादवी  दनांक 28/01/2023 

पो. टे 

चे नाव  

ग.ुर.न ं व कलम  ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण फयाद  च ेनाव ह ककत 

भोकर गु हा रिज टर नंबर व 
कलम.39/2023 कलम 

427,337,279 भादवी  

दनांक 28/01/2023 

 

गु हा घडला तारीख वेळ ठकाण 
दनांक  25/01/2023 रोजी दपुारी  

वळे15:40 वाज याच ेदर यान हसापूर 
कडून भोकर कडून उमरी कड े जाणारे 
आंबेडकर चौकातील कोळगावकर 
यां या हॉटेल समोरील सावजिनक 
रोडवर तालुका भोकर िज हा नांदेड  
  
गु हा दाखल तारीख वळे व न द मांक 
:- दनांक 28/01/2023 चे  17:54 

वाजता न द मांक 22 

 

उिशराचे कारण :- आज रोजी पोलीस 
टेशनला येऊन त ारी जबाब द याने  

 फयादी - बाळासाहबे महाजन 

जाधव वय 34 वष वसाय िम ी 

रा ह सापुर ता. भोकर मो  

9156420972.  

 

आरोपी -   

खुलासा- सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी हा द 

25/01/2023 रोजी अंदाज े15.40 वा. उमरी चौक भोकर येथ ेकोळगावकर यांच ेहॉटोल समोर 
उभा असतांना उमरी चौक भोकर कडुन उमरी कड ेजानारी कार चे चालकाने उमरी चौक भोकर 
येथे दशा दशक टाक स धडक देउन कार फ न रोड वर आ याने तीस क च ेचालकान ेमागील 
बाजुस धडक देउन कोळगावकर हॉटेल समोर पलटी झा याने फयादीचे मोटार सायकल . MH 

-26 CA -7142 ला ध ा लाग याने फयादीस मु ामार लागला आह.े तसेच कार चालक सु ा 

करकोळ जखमी झाला असुन मो सा च े आंदाज े 20000/-  च े नुकसान झाले आहे. तसोच 

महािवतरण कंपनीचे पोल पाडुन अंदाजे 50000/-  च ेनुकसान झाले आह.े व बजरंग तंगनप ले 

यांचे पानटपरीच ेनुकसान क न आंदाजे 10000/-  चे 'नुकसान झाले आह.े व बेलोरो कार . 

MH -26 -AD -5540 च े50000/-  चे नुकसान झाल ेआह.े तरी लोगन कार . MH- 26- 

AA- 5556 व क . TS- 01- UA 7712 च ेचालकाने आपले ता यातील वरील वाहने हयगई 

व िन काळजीपण ेचालवुन फयादीस दखुापत क न वरील माने नुकसान केल ेआह.े वगैरे जबाब 

दले व न मा. पोिन साहबे यांच ेआदेशाने गु हा दाखल क न पुढील कायवाही कामी िबट पोहकेॉ 

2401 जाधव यांचे कड े दला.  

दाखल करणार- पोहकेाँ 69 जाधव (PSO)पो टे भोकर मो नं. 9373304540.  

तपासीक आमलदार पोहकेाँ 2401 जाधव पो टे भोकर मोबाईल नंबर 98 50 49 31 10  

भारीअिधकारी-- माननीय  पोलीस िनरी क  कुसे साहबे  मोबाईल नंबर  9527002152  

आरोपी चा पवु इितहास -  िनरंक  

ितबधंक कायवाह  - िनरंक  

 
 

 



पो. टे मनाठा ग.ुर.न ं14/2023 कलम 283 भादवी माणे द 28/01/2023 

पो. टे 

चे नाव 

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

मनाठा गरुन 14/2023 

कलम 283 भादवी 
माणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
उिशराचे कारण:--

- 

 दनांक.28/01/2023रोजी वेळ 14:00 

वा.समुारास  रावनगाव ट पॉ टवर 

मौ.रावनगाव द णेस 15 

क.मी.ता.हदगांव ज  नांदेड 

 
ग.ुदा.ता.वेळ 

दनांक:- 28/01/2023 

वेळ 18:38 वा.न द न ं23 वर  

 
 

गेला माल :---- 

 
 
 

िमळाला माल-- 

 
 
 

फयाद :-सभंाजी नारायण नरवाडे वय 

52 वष यवसाय नौकर  पो कॉ. 3001 

पो. टे.मनाठा ता.हदगांव ज.नांदेड 

म .न.ं8605019739 

 
    
FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 
आरोपी :-  
 
 
   

सादर वनतंी क वर नमदु तार ख वेळ व ठकाणी यातील आरोपीने 

आप या ता यातील वाहन ऑपे आटो याम ये 05 वाशी बसनु 

रोडचे म ये भागी ऑटो उभा क न वाशां या जवीतास धोका 
िनमाण होईल अशा तत उभा क न येणारे जाणारे वाहनास 

अडथळा िनमाण होईल अशा तत उभा केला हणून याचे व द 

कलम 283 भादवी माणे गु हा दाखल क न पढु ल तपास कामी    
मा.स.पो.िन.च हाण साहेब याच े आदेशाने बट NPC 2334 यादव 

साहेब  यां याकडे दला. 
 
तपासीक अिधकार  यांचे नांव :-  NPC 2334 यादव साहेब पो टे 

मनाठा  मो न.ं9890616179 

 
दाखल करनारा-PSO HC -1750 देवडे साहेब पो. टे.मनाठा  मो.न.ं 

9657719136 
 
पो. टे. भार  अिधकार  यांच े नांव व मोबाईल नंबर:- 

मा.स.पो.िन.साहेब पो. टे.  मनाठा मो. न.ं 

 

 
 

 



पोलीस टेशन कनवट ग.ुर.नं. 24/2023  कलम 65,ई म दा का  द.28/01/2023 

पो. टेचे.

नाव 

ग.ुर.न.ंव 

कलम 

ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण द. 

अतंर 
फयाद च ेनाव प ा 
मो.न.ंव. आरोपीच ेनाव 

प ा मो न.ं 

िमळाला माल खुलासा 

कनवट  ग.ुर.न.ं 

24/2023 
 कलम 

65,ई म दा 
का माणे. 

 द. 28/1/2023 रोजी वेळ  

16.00 वा. आरोपी या 
राहते घर  बोधड  ब ु ता. 
कनवट द णेस 20 क. 

मी  
 
 
 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

द.28/1/2023 

वेळ 20.13वा.  
टे.डा .35 वर  

फयाद च ेनाव.  

 एजास  खान इ माईल 

खान पठाण वय 38 वष 

पोलीस िशपाई ब. न.ं 2924 

नेमणूक पोलीस टेशन 

कनवट ता. कनवट ज. 

नांदेड  मो. नं. 
7218994557 
 
 
 
आरोपीच ेनाव. ;-  

 
दाखल करणार 

npc 2355  मालवाड पो. टे. कनवट 

मो. 7768853060 

 
 
 
 
 
 

िमळाला माल िमल ;- व वध 

कंप यां या वदेशी दा या बाट या 
एकूण कमती 11030 

सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपी हा मोजे बोधड   ब ु येथील याच ेराहते घर घराच े

बठैक त व वध कंप यां या वदेशी दा या बाट या 
रोशन गु ाचा माल एकूण कंमत 11030 पयाचा 
वतः या फाय ासाठ  वनापरवाना बेकायदेशीर र या 

चोरट  व  कर या या उ ेशान ेता यात बाळगनू िमळून 

िमळून आला वगैरे मजकुरा या फयाद  व न वर माणे 

गु हा दाखल क न पढु ल तपास कामी मा. पो.िन  

साहेबां या आदेशाने पोउपिन सावतं साहेब यां याकडे 

दला 
 
तपासी अमंलदार psi सावतं साहेब पो. टे. कनवट. मो. न.ं 

9856935555 
 
 
भार  अिधकार .-----.पो.िन. बोरस े

मो. न.ं 9309737394  

 

 
 

 



पोलीस टेशन रामतीथ आ  नंबर 02/2023 कलम174 crpc माणे दाखल द.28/1/2023 

पो. टेच ेनाव आ  व कलम आ  घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल ता. 
वेळ 

खबर देणार नाव प ा व मोनं ,  हक कत 

रामतीथ आ  02/ 2023 

कलम 174 crpc 

माणे 

 
 
 
 
 

 द. 25/1/2023  च े पहाटे . 04.30 

वा.स.ूके र  िशवारात े शर या जवळ 

रोडवर द णसेस आठ कमी ता. बलोली  
 
 
 

आम ृ दाखल  ता.वेळ:- द 28/1/.2023 च े 

13.32  वा टे.डा न द  11 वर  

 
 
  
 
 

 खबर देणार  नाव:- महेश द ा य 

हांडे व 37 वष यवसाय शेती जात 

िलंगायत राहणार अजनी तालुका 
बलोली मोबाईल मांक 94 20 65 

8285    
 
 

मयताचे नाव : द ा ेय गंगाराम हांडे 

वय 70 वष जात िलंगायत यवसाय 

शेती राहणार अजनी तालुका बलोली    
 

उिशरा चे कारण– दःुखात अस याने 

मयताचे अं य वधी क न आज रोजी 
त ार द याने. 

 

 मरणाचे कारण : रान डुकराने धडक 

द याने मृ यू 

खुलासा- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील मयत 

व खबर देणार हे मोटरसायकल मांक.MH.26CF  7112 वर बसून 

शंकरनगर कडे जात असताना के ळ िशवारात े शर जवळ रोडवर 

मोटरसायकल समोर अचानक रान डु कर येऊन मोटरसायकलला धडक 

द याने खबर देणार व यांची वड ल रोडवर पड याने रानडुकराने 
मयतावर ह ला के याने यांचे डो यास गंभीर दखुापत होऊन जागीच 

मरण पावल ेआहेत वगैरे खबरे  व न Api दघे साहेब यां या आदेशा वय े

आम.् दाखल क न पुढ ल तपास कामी बीट पोना.1371 िशंदे    यां याकडे 

दला आहे. 

दाखल करणार:-HC/620  कुलकण    मो न. 9175358880 

तपािसक अमंलदार :-पोना.1371 िशंदे   मो न. 9552514548  

पो टे भार  अिधकार _ सपोिन दघे साहेब. मोबाईल.+91 98342 55985 

 

 

 
 

 

 



पोलीस टेशन रामतीथ    गरुन.ं 13/2023 कलम  12अ.म.ु जु. का दनांक. 28/1/.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 

रामतीथ गुरनं.13/2023 कलम 12अ.मु. 

जु. का 
 
 

 गु ाचे कारण : :-  

 
 
 

िमळाला माल:- 

नगद  4950 पये व 52 बदक 

छाप प े  

 गु हा घडला दनांक/  

ठकाण :- 

 दनांक 28.01.2023 रोजी 
16.45 वा.भोपाळा पाट  जवळ 

महादेव मं दराचे पाठ माग े

मोक या जागेत मौ.भोपाळा 
ता. बलोली  
 
 

 गु हा दाखल दनांक:- द-

.28/1/23 टे डा.नोद नं. 22 वर 

वेळ 18.35 वा. 
 
 

 चके िल टची पुतता केली 
अगर कस े :-होय 

 
 
 
 
 
 

 फयाद चे नाव  व प ा:- यामसुंदर 

मा णकराव  

भवानिगरकर वय 50 वष पोहे का 928 पो टे 

रामतीथ मोन. 95 45 35 35 19 

 
 

एफआर आय त  दली का :-होय  

 
 

 आरोपीच ेनाव व प ा:-   
 
 
 

 आरोपी अटक :- Crpc कलम 41 (अ) (1) 

माणे नोट स देवुन सोड़ यात आले  
 

खुलासा :- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व सावजनीक 

ठकाणी गोलाकार बसून  यातील  

आरोपीतांनी प यावर पैशेलावून ितरट   नावाचा जुगार खेळत व 

खेळवीत  असताना नगद  4950 पय ेव 52 बदक छाप प े सह  

िमळून आले वगैरे फयाद व न नमूद माणे गु हा दाखल 

क न    मा..सपोिन सा यांचे आदेशाने पुढ ल तपास कामी बीट. 

अमलदार  

पोना.1371  .िशंदे  सा.याचे कडे दला  
 

दाखल करणार. -----पोहे का .620 कुलकण ...पो टे रामतीथ 

मो.9175358880  

 

 तपासी अिधकार :-   पोना.1371 िशंदे  पो टे रामतीथ मो 
न.9552514548 . 

 
 

 भार  अिधकार –सपोनी दघे साहेब.मोनं.+91 98342 55985 

 

 
 
 



        पोलीस टेशन माळाकोळ  गुरनं 14/2023 कलम 65 म. ो.का माणे दनांक 28/01/2023 

पोलीस गुरनं  गु हा.घडला तार ख फयाद चे नाव खुलासा 

माळाकोळ  गरुन ं 14/2023 

कलम 65 

म. ो.का माणे 

गु हा.घडला तार ख वेळ व 

ठकाण:- दनांक 28/01/2023 

रोजी  18:10 वाजता 
मौ.आ ुरतांडा आरोपीचे 
घरासमोर  ता.लोहा   
 
 
 
गु हा दाखल:- दनांक 

28/01/2023 रोजी 22:12.वा.न द 

नंबर.   21 वर  

 
 

दशा व अतंर :- प मेस  12 

कलो िमटर 

फयाद च े नाव:-बजरंग पराजी क लेवार  

वय. 48 वष यवसाय नौकर  पोहेकॉ .पो टे 

माळाकोळ  

मोबाइल नंबर.8888832047 

 
 
आरोपीच ेनाव :-. 

 
 
 
िमळाला माल:-एका कॅनम ये  20 िलटर व 

दसु या कॅनम ये 10 िलटर गावठ  

हातभ ट ची दा  क.अ ं 3000  पयाचा 
माल. 

 
 
 

खुलासा:- सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख ,वेळ  व ठकाणी नमदू 

आरोपीने आपल े ता यात वनापरवाना बेकायदेशीर र या एका 
कॅनम ये  20 िलटर गावठ  हातभ ट ची आबंट व उ  वास येत 

असलेली गावठ  दा  व दसु या कॅनम ये 10िलटर दा  ित िलटर  

100  पये माणे एकूण कंमत 3000 पयाच ेमालाची चोट  व  

कर याच े उ ेशान े बाळगलेला िमळून आला व सदर ठकाणी छापा 
मारला चौकशी कर त असताना सदर आरोपी हा पळून गलेा आहे वगैरे 

व न गु हा दाखल . 

दाखल करणार :- NLPC/2623 गु टे पो टे माळाकोळ  

 
          
तपासी अमंलदार:-पोहेकॉ/ 1888 ीरसागर  माळाकोळ  मो 
.9823842188 
 
पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. .               मा. सपोिन डोके सर      

मो. .8652147575 

 
 

 

 
 
 
 
 



          

 
   

 
             

           

  
 

 
 

  
  

 
  

     
     

       
    

    
 

   
     

     

       
     
       

    
 

        
      

    

            
         

         
             

        
         
    

 
               

 
          

 



                          
 

पो. टे. कंधार  गुरन .  20/2023. व कलम  65 (e) म ु ो का. . द. 28/01/2023 

पो. टे. चे 
नाव 

     गु.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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न.  20/2023. व 

कलम  65 (e) म ु ो 

का 
 

 गु हा घडला:- द.  28/01/2023 

चे  17.30 वा.चे स ु . मणी 
मं दर समोर बहादरपुरा कंधार 

तालुका कंधार पूवस 05 कमी  
 
 

गु हा दाखल:- द. 

23/01/.2023रोजी टेडा न द 

नंबर  40वर वेळ    22.45वाजता  
 

उिशराच े कारण: - आज रोजी 
फयाद द याने 

 
 
 
 
 
 

 फयाद  च ेनाव व प ा : -  पोहे 

का/2059 ी िशवाजी एकनाथराव 

सानप नेमणूक पो. टे.कंधार 

तालुका कंधार ज हा नांदेड 

मोबाईल नंबर 94 21 84 99 89 

 

FIR त दली का:- होय 

 
 

 आरोपी च ेनाव व प ा: -  
आरोपी अटक:-  

 

खुलासा;  
             सादर वनंती क  वर नमूद तार ख ठकाणी यातील आरोपीने बना परवाना 
बेकायदेशीर र या एका नायलॉन या पशवीम ये हातभ ट  दा चे 20 ला टकच े

पाऊच येक पाऊच 180 ml मतेचा कमती 30 पये माणे एकूण कंमत 600 

कंमतीचा ोग याचा माल चोरट  व  कर या या उ ेशाने जवळ ता यात 

बाळगलेला िमळून आला  वगैरे जबाबदाव न मा.पो.िन.सा.यांचे आदेशाने नमूद 

माणे गु हा दाखल क न तपास  

  दाखल करणार:-  ठाणे अंमलदार पोहे का/२२५९ ीराम े नेमणूक पो टे कंधार. 

मोबाईल नंबर 99 75 75 42 56 

         

तपासी अंमलदार:-- सपो उपिन गणाचाय नेमणूक पोलीस टेशन कंधार.98 23 39 

15 70 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. .              मा.पोिन/पडवळ सर. पो. टे. 

कंधार              मो.9420841070 
 
 

आरोपीचा मागील इितहास : - ----/ 

आरोपीचा मागील इितहास : -   

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 



 



 

 



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

िदनांक28.01.2023



िदनांक 28.01.2023

 



 
 
 

 

 



 

दपुार वा चे दर यान

नांदेड

आरोपीचे नाव

उशीराचे कारण

वगरेै जबाब व न गु हा दाखल

काशीकर सा पो

 


