
पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 133/2023 क 324,,323,143,147,149,504, 506 ,भा द वी माणे िद.24.03.2023 

पोलीस े
शनचेनाव 

गू.र.न.वकल
म 

गू.घ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफयादीचेनाव व प ा व 
मोनं 

खुलासा:--- 

देगलूर 
 

गूरन. 
133/2023 
क 
324,,323,143,
147,149,504, 
506 ,भा द वी 

माणे 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद. 23.03.2023 रोजी वेळ 
20.00 वा.  सुमारास  
हनुमान  मंदीराजवळील  
मारोती  िमठाइघर  समोरील 
गौस यांचे टपरीजवळ  
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.24.03.2023 वेळ 00.28  
वा े.डा.नो. . 03 वर 

 
 

िफयादीचेनाव व प ा व मो – 
िवजय गंगाराम  मलिगरवार  
वय 26  वष वसाय – मजुरी  
रा.चमकुमडी  ता.देगलुर मो.न. 
9561111838 
 
 
 
आरोपी–   
  

 

खुलासा:-- सादर  िवंनती की,वर नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील 
आरोपीतांनी  गौरकायदयाची  मंडळी जमवुन  िफयादीस  आ  1 
याने तु माझे मामाचे तोडंावर  फोकस का मारलास  णुन  िशवीगाळ 
क न  आ  2  याने  कडयाने डा ा कानावर  मा न  जखमी केले  
व ईतर  आरोपीतांनी  खली पाडुन लाथाबु ांनी  मारहान क न िजवे 
मार ाची धमकी िदली  वगैरे व न   िफयादीस वगैरे िफयादी चे 
जबाब व न गू ा दाखल 
 
 
दाखलकरणार:- सहा.पो.उप.िनरी क शेख  पो.ठाणे देगलुर  
 
तपािसकअंमलदार– पो. उप िन  मोरे सर ने पो े  देगलुर  
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- पो िन ी माचरे मोनं 
9821159844 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 
 
 



पो टे अधापरू ्cr no 85/2023 ग.ुर न.ं कलम 11(१ )(ड)(ई) ा यानंा ू रतेने वाग यास ितबंध कर याबाबत अिधिनयम 1960सहकलम 5(अ),9, 11 महारा  

ाणीर ण अिधिनयम 1976(सुधारणा 2015) माण े द. 24.03.2023 

पो. टे. च े

नाव  

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

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

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

                 ह ककत  

अधापरू ् भाग 1त े 5.                     

ग.ुर न.ं_85/२०२3कलम 

_11(१ )(ड)(ई) ा यानंा 
ू रतने े वाग यास 

ितबधं कर याबाबत 

अिधिनयम 

1960सहकलम 5(अ),9, 

11 महारा  ाणीर ण 

ाणीर ण अिधिनयम 

1976(सधुारणा 2015) 

माण.े 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द.23.03.2023 रोजी 
20.00वाजताच े समुारास  

िगरगाव चौक मालेगाव 

तालुका अधापरू प मेस 

15 कलोमीटर. 

 
 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 24.03.2023 च े 07.12 

वा.  
 
न द नंबर :- 009वर  

 
 

फयाद  च ेनाव :  बाबरुाव ानोबा चाटे  

वय 46  वष यवसाय नोकर  

पो.हे.का/2803पो. टे.  अधापरू मोबाईल 

नंबर_9673111588. 

 
आरोपी च ेनाव_ 

FIR दल ेका होय/नाह  :- _होय 

 

आरोपी अटक___ 

िमळाला माल_चार बैल व एक म हं ा 
पकअप  गाड  नबंर MH 

_20_EG_8893 एकूण कमती 
2,64,000/_ पयाचा माल. 

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी यान ेआप या ता यातील वाहन म हं ा 
बोलेरो पकअप  वाहनामं य े04 बैल जातीच ेजनावरांना 
िनदयतेन े क बून घऊेन ं द या मानाने पुरेस े

नस यामळेु वाजवी र या हालचाल करता येणार नाह  

अशा वाहनातून वेदनादायी प तीन े सदरच े जनावरे 

कतली साठ  घऊेन जात असताना व या या कडे  

कोणताह  वाहतुक चा परवाना नसताना िमळून 

आला.वगैरे मजकुराच े जबाबा व न वर माण े गु हा 
दाखल. 

दाखल करणार_ HC.2202 सयूवंशी  पो. ठाण ेआमलदर 

पो टे अधापरू     मो. न.9923416178 

तपािसक अमलदर_HC1279 प पू च हाण 

मोno_9356283717. 

पो. टे. भार  अिधकार  - नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. 
िन    . गायकवाड साहेब पो. टे. अधापरू ्मो. न.ं _ 

8888717999. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 पो. टे. लोहा 67/2023कलम  4/25 , श  अिधिनयम 1959 माणे  द.24/03/2023 

पो. टे. चे 

नाव 

गरुण व कलम     गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

  लोहा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67/2023 

2023कलम  4/25 , 

श  अिधिनयम 

1959 माणे. 

 गु हा घडला:- दनांक  24/03/ 

2023 रोजी सकाळ  08.35  

वाजे या सुमारास आरोपीचे घर  

मौज.े आडगाव तालुका लोहा 
ज हा नांदेड उ रेस  

 
 

गु हा दाखल:- द . 24/03/2023  

वेळ   10.58 वाजता टेशन 

डायर  न द   17 वर 

 

FIR त दली:-   होय  

 

उशीराचे कारण- िनल  

 फयाद  चे नाव व प ा _ नारायण कशनराव 

कदम वय 40 वष यवसाय नोकर  पोहेका 284 

नेमणूक पोलीस टेशन लोहा तालुका लोहा ज हा 
नांदेड मोबाईल नंबर 90 11 61 11 00 

 

  आरोपी च ेनाव व प ा:-  
आरोपी अटक:- नाह  

 
 

िमळाला माल- एक लोखंड  धातचूी तलवार 32इंच 

लांबीची व दड. इंच ं द ची जनुी वापरती कंमत 

अदंाजे 100/-  पयाची  
 

आरोपीचा पूव इितहास- िनल आहे. 

खलुासा;            वर नमूद तार ख वेळ  ठकाणी यातील आरोपीने 

याचे ता यातील लोखंड  धातचूी तलवार हातात घेऊन फोटो काढून 

तो फोटो इं टा ाम ला टाकला याव न याच े घराची घर झडती 
घेतली असता याच ेघरात सदर तलवार वनापरवाना बेकायदेशीर 

र या  बाळगून िमळून आला . वगरेै जबाब व न मा. पो. िन. 

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

पोहे का 23 25 यां याकडे दला. 
दाखल करणार:-  पोहेका/ HC 2111 ितडके  मो नंबर.9767242111 

          

तपासी अमंलदार: पोहे का 2325 करपने  मोन 9881708474 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . मा.पोिन/  तांबे  साहेब . 

पो. टे. लोहा  मो. न 9850188100 

 

केलेला तपास:- 

 

मा.पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 135/2023 कलम 283 भादवी िद 24.03.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:---  
गूरन. 
135/2023 
कलम 283 
भादवी  

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद. 24.03.2023 रोजी 
13.00 वा. हनुमान चौक 
देगलुर सावजिनक 
रोडवर ता. देगलुर  

 
 

 गु. दा. ता. वेळ व नोदं 
नं 
िद .24.03.2023 रोजी 
वेळ   14.19 वा.नोदंनं  
37 
 

िफयादीचेनाव व प ा 
ि तीज गणपत भोसले  
पोहेका 3118  ने. पो े 
देगलुर मोनं 9850813118 
 
 
 
आरोपीचे नाव – 

खुलासा:--- सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीने आप ा ता ातील रयर ऑटो  हा रोडचे प र थीती कडे 
दुल  क न   येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमान होईल व 
लोकां ा िजवीतास धोका िनमान होईल अ ा  थतीत . हनुमान चौक 
येथे रोड ा म  भागी उभा केलेला िमळुन आला वगैरे जबाब व न 
गु ा दाखल  
 
दाखल करणार:-पोहेका /2350 जाधव        .ने. पो. े .देगलुर 
  
तपािसकअंमलदार-   पोहेका 2822 कणकवळे      पो. े . देगलुर 
 
पो. े . भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पो. िन. ी. माछरे साहेब   9821159844  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 

 



 पो. टे. लोहा  .ग.ुर.न 68 /20 23 कलम  12 (अ) महारा  जगुार कायदा. द. 24/03/2023 

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 

  लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न. 68 /2023 

कलम 12 (अ) 

महारा  जगुार 

कायदा. 
 
 
 
 
 

गु हा घडला:- द 24/03/2023रोजी  
13.00 वा.सुमारास पो ट ऑ फस या 
पाठ माग ेरोडवर पूवस 01 क.मी. 
 
 

गु हा दाखल:- द. 24/03/2023 रोजी 
वेळ 14.19वाजता टेशन डायर  न द 

28 वर.  

 
 
 
 

फयाद चे नाव : - सदािशव पांडुरंग जामकर वय 50 वष 

यवसाय नोकर  पोहेका 23 23 पो. टे लोहा मोबाईल मांक 

99 70 97 54 76 
 

FIR त दली का:- होय 

आरोपी नाव व प ा:-   
आरोपी अटक:- नाह   

 

िमळाला माल:- 500 पये दराची एक नोट ,100 पये 

दरा या 3नोटा व 50 पये दराची एक नोट व एक काबन ने 

िल हलेली एक िचठ  व एक काबन तुकडा व एक बॉलपेन 

असा एकुण 850 पयेचा माल. 

खलुासा; नमूद तार ख ,वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीने पो ट ऑ फस या पाठ माग ेरोडवर िमलन 

नावाचा मटका जगुार खेळत व खेळवीत असताना 
नगद  850 पये व मटका जगुाराचे सा ह य सह 

िमळून आला. वगरेै मजकुराचे फयाद व न मा. पो. 
िन. साहेब यांच े आदेशाने वर माणे गु हा दाखल 

क न तपास  ASI क े यां याकडे दला. 
 दाखल कारणर :- पोहे का 2111 ितडके  पो. टे. 

लोहा   
मोन 97 67242111 

        

तपासी अमंलदार  ASI क े मो. न. 9730726378 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . मा. पो. 
िन. ी तांबे साहेब   मो. .9850188100 

आरोपीचा पूव इितहास- 1 गरुांना 87/2015 कलम 12 (अ ) महारा  जगुार ितबंधक कायदा.2. गरुांना 140/2016 कलम 12 (अ ) महारा  जगुार ितबधंक कायदा. 3. गरुन.39/2018 कलम 12 

12 (अ ) महारा  जगुार ितबंधक कायदा. 4.गरुन161/2018कलम 12 (अ ) महारा  जगुार ितबंधक कायदा. 5.गरुन158/2019कलम 12 (अ ) महारा  जगुार ितबधंक कायदा. 6.गरुन 

164/2019कलम 12 (अ ) महारा  जगुार ितबधंक कायदा 7.गरुन211/2021कलम 12 (अ ) महारा  जगुार ितबंधक कायदा 8.गरुन224/2021कलम 12 (अ ) महारा  जगुार ितबधंक 

कायदा.9.गरुन76/2021कलम 12 (अ ) महारा  जगुार ितबधंक कायदा. 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 
 



पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 136/2023 कलम 12 अ मजुका  िद 24.03.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 136/2023 
कलम 12 अ मजुका  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद. 24.03.2023 रोजी 14.00 
वा. सुमारास खानापुर फाटा ते 
तडखेल जाणारे रेड लगत 
खानापुर गावातील बस थानक 
येथील िपंपळाचे झाडाखाली  
 
 
 
 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 24.03.2023  रोजी वेळ 
15.51  वा.नोदं नं  46 
 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा 
अ ासाहेब ानोबा जगताप  
वय 30 वष वसाय नौकरी 
पो.का. 897  ने. पो. े . देगलुर 
मोनं  8888828173 
 
 
आरोपीचे नाव – 
 
िमळाला माल – नगदी  390/- 

. व मटका जुगाराचे सािह   
 
आरोपीअटकता. वेळ व 
नोदंनं:-- .नाही 
 
 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपीतांनी   
िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा आक ावर  पैसे लावुन  क ान  नावाचा  
जुगार खेळत व खेळिवत  असताना नगदी  390/-  व जुगाराचे सािह  सह 
िमळुन आला नुन वगैरे िफयाद व न गु ा दाखल .. 
 
 
दाखलकरणार:- पोहेका 2350 जाधव        .ने. पो े देगलुर मो.न. 
9823206916 
 
 
तपािसकअंमलदार- पो.हे.का. 2462 क े  ने पो े देगलुर                                  
मोनं  8830735414 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- पो िन ी माछरे साहेब   
9821159844  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 
 
 
 



पोलीस टेशन माळाकोळ  गरुनं -33/2023 कलम 283 भादवी   दनांक 24/03/2023 

     

पोलीस 

टेशन 

माळाकोळ   

गरुनं -33/2023 

कलम 283 भादवी 
 
 
 

 ग.ुघ. तार ख वेळ 

ठकाण:- 

द.24/03/2023 रोजी 
11.30 वाजता बस 

थानक माळाकोळ  

 
 

गु हा दाखल:- दनांक 

24/03/2023 चे 14.15 

वा.न द नंबर 20 वर. 

 
 

दशा व अतंर: पूवस 

01 क िम. 

फयाद च ेनाव :- कशन शामा 
आडे वय.56 वष यवसाय 

नोकर  पोलीस उपिनर क 

नेमणूक पो टे माळाकोळ   

 मो.नं.9970125563 

 
 
 
 

  आरोपीचे नाव :-  

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

ता यातील आपे ऑटो हा रोडचे म यभागी येणारे जाणारे वाहनास व रहदार स 

अडथळा िनमाण होईल अशा धोकादाय थतीत सदरच े वाहन उभे केलेला िमळून 

आला हणून गु हा दाखल. 

 

दाखल करणार:-HC/2065 लालवडें पो टे माळाकोळ  

           

तपािसक अमंलदार :- पोहेकां/2308 राठोड पो टे माळाकोळ  

मो.नं.9284536640 

 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. .  मा. नीलप ेवार साहेब    मो. 
.9881201052 

 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



पोलीस टेशन माळाकोळ  ग.ुर.न.ं34/2023 कलम  283 भा द व  दनांक 24/03/2023 

     

पोलीस 

टेशन 

माळाको
ळ   

ग.ुर.न.ं34/2023 

कलम  283 भा द व 

ग.ुघ.तार ख वेळ व 

ठकाण:- दनांक 

24/03/2023 च े 11.50 

वाजता मराठवाडा 
बँकेसमोर माळाकोळ . 

 
 
 

गु हा दाखल:- दनांक 

24/03/2023 रोजी 
14.29 वा.न द नंबर.   

23  वर.  

 

दशा व अतंर :-

द णेस  1 

फयाद च ेचे नाव:- कशन यामा आडे 

वय.56.वष यवसाय नौकर  पोलीस 

उपिनर कनेमणूक पो टे 

माळाकोळ . 

मो.नं.9970125563 

 

 आरोपीचे नाव:-   

 
 
  
 
 

खलुासा:- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख .वेळ  व  ठकाणी यातील आरोपीने याच े

ता यातील ऑटो रोडचे म यभागी येणारे जाणारे वाहनास व रहदार स अडथळा 
िनमाण होईल अशा धोकादायक थतीत सदरचे वाहन उभे केलेला िमळून आला 
हणून गु हा दाखल.  

 

दाखल करणार :- 2065  /लालवंडे पो टे माळाकोळ . 

 
           

तपासी अमंलदार:- HC/2504 पो टे माळाकोळ  मो न.9823031407 

 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. . मा. सपोिन/नीलप ेवार साहेब     मो. 
.9881201052 

 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

पोलीस टेशन कनवट  ग.ुर.न.ं 77/2023  कलम 454,380 भाद व द.24/03/2023 

पो. टेच.े

नाव 

ग.ुर.न.ंव 

कलम 

ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण द. अंतर फयाद च ेनाव प ा मो.नं.व. आरोपीच ेनाव 

प ा मो न.ं 

खलुासा 

कनवट  ग.ुर.न.ं 

77/2023 
 कलम 

454,380

भाद व 

माण.े 

 द. 23/03/ 2023  रोजी  च े

सकाळ  09.00 त े 11.00 वा 
दर यान फयाद च े घर  

आ दवासी कॉलनी गोकंुदा तालुका 
कनवट ज हा नांदेड द णसे 03 

कमी   
 
 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

द.24/03/2023 

वेळ 16.16वा.  
टे.डा .22 वर  

फयाद च ेनाव.   

 
 
आरोपीच ेनाव. ;-  अ ात 

 
 

 गेला माल  सो याच ेगंठण  व पोत अस े

एकूण कमती अंदाज े72,000 /_ पयाचा 
माल 

 
 
 
  

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

अ ात चोर यान े फयाद च ेघराच ेसमोर ल दरवाजाच ेकुलूप 

तोडून दरवाजा उघडून आत म य े वशे क न घरातील 

कपाटात ठेवलले े सो याच े गंठण 24 मँ कं. 50,000 /_ 

पयाच ेव सो याची पोत का याम यात ओवललेी अधा तोळे 

कमती 22,000 /_ पय ेअस ेएकूण कमती अंदाज े72,000/_ 

पयाचा माल कोणतेतर  आ ा चोर यान ेचो न नले े वगैरे 

मजकुरा या त ार व न मा. सपोिन वाटोळे साहेब यां या 
आदेशान े गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी psi 

मामीडवार साहेब यां याकडे दला 
 
दाखल करणार hc 1952 क लाळे साहेब  पो. टे. कनवट मो. 
7709711952  
 
तपासी अमंलदार Psi  मामीडवार  साहेब पो. टे. कनवट. मो. 
न.ं   9850061133 

आरोपीच ेनाव. ;-  अ ात 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 

 



पो. टे वमानतळ ,नांदेड ग.ुर.न. 109/2023 कलम 324, 323, 504, 506, 34भाद व  द.24/03/2023 
अ. 

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

1 2 3 4 5 6 
 िज हानादंेड, 

पो. टे. िवमानतळ 
 
गु. घ. ता.वेळ व ठकाण –  

दनांक 23/03/2023 रोजी 
17.30 वा या सुमारास आं ा 
इडली सटर च े समोर ल 

आनंदनगर कडे जाणारे रोडवर 
नांदेड प ीमेस 01 क.मी. 
 
गु हा दाखल ता. वेळ- द  

24/03/.2023 रोजी वेळ 16.25 

वा टे.डा. 26 

 
पो. टे 

वमानतळ 

,नांदेड गु.र.न. 

109/2023 

कलम 324, 

323, 504, 

506, 34भाद व  

 
फयाद  –  गणशे गंगाधर िशंदे  

वय 23 वष यवसाय शेती रा. 
लोणी ख.ु ता अधापरु ज. नांदेड 

मो.9588491917  
     
आरोपी – 

उशीराचे कारण-  वलाज क न 

आज रोजी पो. टे ला येवनु त ार 

दली.  

खलुासा - सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीतानंी सगंणमत क न फयाद स मोटार 

सायकला कट मार या या कारणाव न िशवीगाळ क न 

थापड बु यांनी मारहान केली, व आरोपी राहुल यान े याचे 
हातातील धार धार ह याराने फयाद स डा या हाता या 
कोपरावर मा न दखुापत केली व  जवे मार याची धमक  

दली.  वगैरे जबाबाव न मा. पो. िन. नरवाडे साहेब यांच े

आदेशान े गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी HC 967  

गायकवाड यांचेकडे दला.   
दाखल करणार ASI गंलाडे मो. 9823551229 

तपास करणार - HC 967 गायकवाड  मो.न.ं9529796606 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



पो. टे वमानतळ ,नांदेड ग.ुर.न. 110/2023 कलम 379 भाद व द.24/03/2023 
अ. . िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

1 2 3 4 5 6 
 िज हानांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 
 
ग.ु घ. ता.वळे व ठकाण –  द. 

11/03/2023 रोजी रा ी 22.00 

वा.त े द. 12/3/2023 रोजी 
सकाळ  09.00 वा.चे दर यान  

मोकळे जागेत ाऊंडवर 
शोभानगर नांदेड उ रेस 01 

क.मी. 
 
 
 
गु हा दाखल ता. वळे- द  

24/03/.2023 रोजी वेळ 17.11 

वा टे.डा. 27 

 
पो. टे 

वमानतळ 

,नांदेड 

गु.र.न. 

110/2023 

कलम 379 

भाद व  

 
1) फयाद  –  मोहमद अहेमद मोहमद 

श बीरो न वय 46 वष य यापार रा. 
वराट नगर िलड ामर हाय कुल 

टोलीचौक  गोलक डा है ाबाद रा य 

तलेंगना मो. .9849345883  
 
आरोपी – अ ात  
 
गेला माल - ऐचर क . TS- .12-UD-

8421 याचा चेिसस नंबर 

MC217HRCOEG299073 इं जननंबर 

E483CDEG652977 असा असललेा 
कंमती अंदाज े3,50,000/- .चा  
उशीराचे कारण-  शोध घेवुन आज रोजी 
पो. टे ला येवुन त ार द यान े 
 

 
खलुासा - सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वेळ  

व ठकाणी यातील फयाद  यांचा मालक चा 
ऐचर क . TS- .12-UD-8421 याचा चेिसस 

नंबर MC217HRCOEG299073 इं जननंबर 

E483CDEG652977 असा असललेा कंमती 
अंदाज े3,50,000/- .चा नेहमी माण ेशोभानगर 

नांदेड यथेील मोकळे जागेत ाऊंडवर लावला 
असता अ ात चोरान े चो न नेला आहे. वगैरे 

जबाबाव न मा. पो. िन. नरवाडे साहेब यांच े

आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी 
HC 967  गायकवाड यांचकेडे दला.   
दाखल करणार ASI गंलाडे मो. 9823551229 
 
तपास करणार - HC 967 गायकवाड  

मो.न.ं9529796606 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& आरोपी – अ ात  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 

 



पोलीस टेशन कंुडलवाड  आम ृ . 03/2022 कलम 174 CrPC  द.24/03/2023 
 आ  व 

कलम 

आम.ृघ.ता.वेळ व ठकाण खबर देणारे च ेनाव व प ा हक कत 

कंुडलवाड  आ  
03/2023 

कलम174 
crpc 
   
 
 
 
 
 
 

आम ृघडला ता.वेळ व 

ठकाण:- 

द.12/03/2023रोजी दपुार  19:00 

वाजता. सरकार  दवाखाना 
व णुपरु  नांदेड 

  
 
 

आम ृदाखल:- 
 

द.24/03/2023रोजी च े14.27 वा 
नोद नं.20 
 

उिशराच ेकारण-आज रोजी 
कागदप  े ा  झा यान.े व 

मयताच ेनातेवाईक फयाद 

द यान.े 

खबर देणार:-अिनल गणपतराव 

इ बतवार वय-25 वष यवसाय-

िम ी राहणार पाटोदा थड  

तालुका धमाबाद ज हा नांदेड 

मोबाईल नंबर-9912228535  
 
 

मर याचे कारण:-दा या नशेत 

कोणतेतर  वषार  औषध प यान े

उपचारादर यान मृ य ू
 

मयताचे नाव :- गणपत जळबा 
इ बतवार वय -50 वष, राहणार 

पाटोदा थड  तालुका धमाबाद 

ज हा नांदेड 
 
 

खुलासा:-सादर वनतंी क  वर नमूद ता. वेळ  व ठकाणी यातील मयत 

हा दनांक06/03/2023 च ेरोजी वेळ अंदाज े20.00 वाजताच ेसमुारास दा चे 

नशेत कोणतेतर  वषार  औषध ाशन के याने यानंा थम उपचार 

कामी सरकार  दवाखाना कंुडलवाड  यथेे उपचार क न माननीय एम 

ओ साहेब यांच े स याने पुढ ल उपचार कामी ामीण णालय 

बलोली यथेे उपचार क न माननीय साहेब बलोली यांच ेस यान े

पुढ ल उपचार कामे सरकार  दवाखाना व णुपरु  नांदेड येथे उपचार 

कामे ऍडिमट केल ेतथे ेउपचार चाल ूअसताना दनांक12/03/2023 चे 19.00 

सा. वाजता मरण पावल े वगरेै बाबतच े कागदोप ी आज रोजी ा  

झा यान ेव आज रोजी मतैाच ेनातेवाईक यांनी खबर दल ेव न मा. 
Api कासल े  साहेब यांचा आदेशान ेआ  दाखल क न पुढ ल तपास 

कामी बट HC 1921 कदम साहेब यां या कडे दला. 
 

आ  दाखल करणा याच ेनाव:-HC 2388 ढग े पो. टे.कंुडलवाड  मो. 
न.9049477411 

तपिसक आमलदार:-HC 1921 कदम साहेब पो, टे, कंुडलवाड  

पो. टे. .अिध.नाव व मो.नं:-Api कासल ेसाहेब पो, टे, कंुडलवाड  

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

 
 
 

              



   पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 134/2023 क 325,324,,323,143,147,149,504, 506 ,भा द वी िद.24.03.2023 

पोलीस ेश
नचेनाव 

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

देगलूर गूरन. 134/2023 
क 
325,324,,323,
143,147,149, 
504, 506 , 
भा द वी  
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद. 23.03.2023 रोजी वेळ 
20.00 वा.  सुमारास  
हनुमान  मंदीराजवळील  
मारोती  िमठाइघर  समोर  
 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.24.03.2023 वेळ 
01.50  वा े .डा.नो. . 08 
वर 

 
 
दाखलकरणार:- 
सहा.पो.उप.िनरी क शेख  
पो.ठाणे देगलुर  
 
 

िफयादीचेनाव व प ा व मो – 
िवठठल  साय ा  भंडरवार  
वय 49  वष वसाय – मजुरी  
रा.चमकुमडी  ता.देगलुर 
मो.न. 8421435950 
 
 
आरोपी–   
 
  

 

खुलासा:-- 
सादर  िवंनती की,वर नमुद ता वेिळ व िठकािण 
यातील आरोपीतांनी  गौरकायदयाची  मंडळी जमवुन  
कोटात  केस चालु  आहे  ती उचलुन  घे  असे णुन  
िफयादीस   आ  1 याने तोडंावर  बु ा मा न  
िफयादीचा दात पाडला  आ  2    याने  सा ीदार 
सोडव ास आला असता  ाला  लाकडाने  मार ाने  

ाचे उजवे  हाताचे   बोटाला  मार लागुन  जखम झाली  आ 
 03 ,04, 05   यांने  िफयादी व सा ीदार यांना  खाली 

पाडुन  िशवीगाळ क न लाथाबु ांनी  मारहान क न िजवे 
मार ाची धमकी िदली  वगैरे व न   िफयादीस वगैरे 
िफयादी चे जबाब व न गू ा दाखल 
 
तपािसकअंमलदार– पो. उप िन  रेडेकर  सर ने पो े  
देगलुर  
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माचरे मोनं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 



पोलीस टेशन मु ामाबाद    ग.ुर.न.ं48/2023 कलम  354,354 (A) ,323,294,506,34 भा द व    दनांक 24/03/ 2023 

पोलीस 

टेशन 

गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

गु हा दाखल तार ख वेळ व 

ठकाण 

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

मु माबाद ग.ुर.न.ं48/2023 

कलम  354,354 

(A) 
,323,294,506,34 

भा द व  माण े

दाखल 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण:- द 

23/03/2023 रोजी वेळ 

सायंकाळ  19:00वा.च े

समुारास . फयाद ची हॉटेलवर 

मौज ेहंगरगा फाटा  ता. मखेुड 

 
 
 
 
ग.ुदा.ता.वेळ व दनांक:-

24/03/2023 

वेळ 02:53 वा. टेडा नंबर 05 

वर 
 
गु हा दाखल करणार:--पोहेकॉ 
2000 सुरनर  पो टे 

मु ामाबाद 

मो.न.ं7447271727 

फयाद :-  

 
 
 
आरोपी:-  
 
गेला माल: 

िमळाला माल:-  

खलुासा :-  सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
.यातील आरोपी हे रोडच ेसाईडला मला लाज वाटेल अशा उ ेशान े

लघवी करत थाबलंनेे फयाद  ित या पितस कॉल क न सांिगतली 
इथ ेका लघवी का करता अस े वचारल ेअसता आरोपी मांक 01 .हा 
ित या जवळ जाऊन ित या हाताला पकडुन  दसु या खाली आडव 

घालाव लागत हणनू िशवीगाळ क न जवळ घे याचा य  क  

लागला आरोपी मांक 02 यान.े फयाद या जवळ जाऊन मनास 

लाज वाटेल अस ेशर रास हात लाव ुलागला. तेव यात ितचा पित 

आ यान े यानंा ध का बु क  क न जवे मार याची धमक  दली 
गु हा  दाखल क न मा. सपोिन  साहेब यांच ेआदेशा वय े पुढ ल 

तपास कामी -पोउपिन काळे साहेब  यां याकडे दला 
 
तपास अिधकार :- -पोउपिन काळे साहेब     पो टे मु माबाद मो. 

. 98500722078 

 
भार  अिधकार   

सपोिन भालचं  प माकर ितडके पो टे मु माबाद मो नंबर  

9823156052 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



पो. टे. च ेनाव धमाबाद ग.ुर.न 57/2023 कलम 457,380 भा.द.वी दनांक 24.03.2023 

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

धमाबाद ग.ुर.न 57/2023 

कलम 457,380 

भा.द.वी 

गु हा.घडला- दनाकं 

24.03.2023 रोजी 
01.30वाजता च ेदर यान 

फयाद च ेघ न समराळा 
तालुका धमाबाद  

 
गु हा दाखल- दनांक 

24.03.2023 रोजी टे.डा नंबर 

28वर वेळ 16.15वा 
 
दाखल करणार-पोहे का 2428 

बोगरे पो टे धमाबाद 

मो.न9823063428 

फयाद च ेनाव-साहेबराव 

द ा धुळेकर वय 32वष 

यवसाय शेती व मजुर  

राहणार समराळा तालकुा 
धमाबाद ज हा नांदेड 

मो.न 7498710734 

 
आरोपी- अ ात 

 
 
 
आरोपी-अटक नाह  

 
 

 सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद  यांनी फयाद  दली क  दनाकं 

24.03.2023 च े 01.30 त े 05.00 वा च े दर यान 

कोणीतर  अ ात चोरान े आम या घरात घराचा 
दरवाजा कशान ेतर  काढून आज वशे क न घराम ये 
लोखडं  पेट त ठेवलले े30,000/-व बॅग मधील 2000/-  

अस े नगद  व तीन मोबाईल अस े एकूण 41000/-  

चो न नले ेआहे वगैरे मजकुराचे जबाब व न मा.पो.िन. 

साहेबांच ेआदेशान ेवर माण ेगु हा दाखल क न पुढ ल 

तपास कामी पोना2177मगुल  यांच ेकडे दल 

 
तपासी अमंलदार - 

पोना /2177 मुंडल ेपो ट धमाबाद मोबाईल नंबर 

9823021772 

मा.पो.िन.िशदे मो.न.8830330790 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl  आरोपी- अ ात 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                           पो टच ेनाव धमाबाद  ग.ुर.न.58/2023  कलम  337 ipc दनाकं 24.03.2023 

पो टच े

नाव 

ग.ुर.न.कलम गु हा घडला तार ख वेळ  व  

ठकाण 

फयाद च ेनाव खलुासा 

पो ट 

धमाबाद 

ग.ुर.न.58/2023 

 कलम  337 ipc  

गु हा घडला तार ख व ठकाण-

दनांक 20.03.2023 रोजी 
सकाळ  10.10 वाजताच े

समुारास बालाजी संबटवार 

यांच ेघरासमोर रोडवर वडेगाव 

तालुका धमाबाद  

 
गु हा दाखल तार ख व ठकाण-

दनांक 24.03.2023 रोजी टे 

डा नंबर 30वेळ17.52 

 
दाखल करणार-पोहे का/2428 

ड गरे नमेणूक पो ट धमाबाद 

मोबाईल नंबर 9823063428 

फयाद च ेनाव-द ा बोईनवाड 

वय 26वष यवसाय नोकर  

राहणार सरसम तालुका 
हमायतनगर ज हा नांदेड 

मोबाईल नंबर 9075391673 

 
आरोपीच ेनाव- 

 -आरोपी अटक नाह  

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद  हा याच ेमामाची मोटरसायकल मांकMH-26-

BT-7336 ह  घऊेन चालवीत जात असताना रोड या 
कडेला उभी असललेी कार या चालकाने अचानक कारच े

रोड या बाजूच े दार उघड यान े यास फयाद ची मोटर 

सायकलची धडक बस यान े फयाद  हा खाली पडून गंभीर 

जखमी झाला आहे वगैरे मजकुराच े एम एल सी जबाब 

कागदप  पो टेला हजर झा यान े गु हा दाखल क न 

या.पो.िन. साहेब यांच ेआदेशान ेपुढ ल तपास बीट पोहे का 
2336 जाधव यांच ेकडे दे यात आला 
 
तपासीक अंमलदार-पोहेका/2336 जाधव  नमेणूक पो ट 

धमाबाद मोबाईल नंबर9421841380 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl 1. कार मांकMH-05-CM-5143 चा चालक uko xko ekghr ukgh   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 
 
 
                           
 



                       (DCR भाग 1 त े5 ग ुर नं 16/2023 कलम 498(अ),323,504,506,34 भा.द.वी      द     24/03/2023                                                                                                                   
 

पो टे चे 
नाव 

गुरनं व कलम गु हा /आ  /पनाका  घडला व 
दाखल 

फयाद ह ककत 

पो टे 
सदखेड 

भाग 1 ते 5 ग ु र नं 
16/2023 कलम 
498(अ),323,504
,506,34 भा.द.वी   
 
गेला माल -  ---- 
 
 
िमळाली माल :- 
 
 
 
 
 
उिशराचे कारण :- 
मिहला साहा यक क  
नांदेड येथुन प क आणुन 
आज रोजी पो टे ला 
येवुन त ार द याने  
 

 ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण : - ल ानंतर 
दोन ते तीन मही यापासुन ते दनांक 
04/02/2023 पयत फयादीचे 
सासरचे घरी गोपी कशन मंगल 
कायालयाचे बाजुला गोकंुदा ता. कनवट व 
माहरेी सायफळ ता.मा र पि मेस36 
क.मी.बीट नं.4  

 
 
 
दाखल तारीख:- 24.03.2023 
रोजी वेळ 17.49 े .डा. नं.  13 
 
 
ठकाण-  सदखेड 

 
दाखल करणार :- HC 2356  pkSgku 
7499005925 

फयादी/ खबर दणेार-  
आरोपी --  
 
 
 

आरोपी अटक –-- 
 

खलुासा --- सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपीतांनी संगणमत क न माहेर व न चार चाक  वाहन घेणेसाठी दहा 
लाख पये घेऊन ये हणुन फयादी बाईचा मानिसक व शा ररीक छळ 
क न वेळोवळेी मारहाण क न िशवीगाळ क न जीव ेमार याची धमक  
दली.वगरेै जबाबव न  गु हा दाखल क न मा.स.पो.िन साहेब या या 

आदेशाने तपास कामी बीट HC/2356 चौहाण यां याकड ेदे यात आले 
मो. नं.7499005925  
 
 
तपािसक अमंलदार- HC 2356  pkSgku 7499005925 
 
 
पो टे भारी अिधकारी- API lq”kkar fduxs 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl --fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 
 
 



                                               पोलीस टेशन माळाकोळ  गरुनं -35/2023 कलम.283 भा द व  दनांक 24/03 /2023 

     

पोलीस टेशन 

माळाकोळ   

गरुनं -35/2023 

कलम.283 भा द व 

 ग.ुघ. तार ख वेळ ठकाण:-

24/03/23चे 12.25 वजताचे 
सुमारास मला कोणी असतो 
जाणारे रोडवर द णेस 01 कमी 
 
 
 

गु हा दाखल:- दनांक 24/03/ 

2023 चे  14.35 वा.न द नंबर 24 

वर 

 
 
 

दाखल करणार:-HC/2065 लालवडें 

पो टे माळाकोळ . 

 
 

फयाद च ेनाव :- कशन 

शामा आडे वय 56.वष 

यवसाय नोकर  पोलीस 

उपिनर क नेमणूक 

पो टे माळाकोळ   

मो.नं.9970125563 

 
 
 
 
 

  आरोपीचे नाव :-  

 
 
 
 

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

आरोपी याने याच ेता यातील ऑटो हा रोडचे म यभागी येणारे जाणारे 

वाहनास व रहदार स अडथळा िनमाण होईल अशा धोकादायक थतीत 

सदरच ेवाहन उभे केलेला िमळून आला हणून गु हा दाखल . 

 
 

तपािसक अमंलदार :- HC/2504  पो टे माळाकोळ  

मो.नं.9823842188 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. . 

              मा. स पो िन नीलप ेवार  

              मो. .9881201052 

भेट देणारे अिधकार  चे नाव मो. सपोनी नीलप ेवार साहेब हे वेळ नो नंबर 

वर 9881201052 

केलेला तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 





 

 

–

उशीराचे कारण

 

 

 

----- 



पोलीसां या टेशन भोकर DCR 100/2023 कलम 7 ाचार ितबंध अिधिनयम 1988.       दनाकं 24.03.2023        

पोलीस 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळव ठकाण 

ग.ु द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गरंुन व कलम फयाद  

आरोपी 
हक कत  

भोकर गु.घ.ता. वेळ व ठकाण दनांक  

द.22/02/2023 रोजी वेळ  

दपुार  13.15 ते 14.00 वा.चे  

दर यान भोकर येथील 

ामसेवक यांचे कायालयात 

ता. भोकर ज.नांदेड  

 
 
 
 

गु. दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक  . द. 24/03/2023वेळ 

21.09 टेडा.न द.नं 34 

 
 
 
 

दशा व अतंर - द णेस  01 

कमी अतंरावर 
 
 
 

गुरन 

-100/2023 कलम 

7 ाचार 

ितबंध 

अिधिनयम 1988 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

मागणी केलेली 

लाचेची र कम - 

5000/- पये 

 
 

 

फयाद च ेनाव 

कामाजी एकनाथ मोरे वय 25 वष यवसाय 

शेती रा.मौज े र ठा ता. भोकर ज. नांदेड 

मो.नं.8308318562 

 
 
 
 
 
 

आरोपीच ेनाव-  

 
 
 

आरोपी अटक -आहे 

 

खुलासा 

सादर वनतंी क  वर नमदू ता वेळ  व ठकानी यातील आरोपी 

लोकसेवक, यांनी यातील त ारदार यांचे काकाकडून वाटणी प ा आधारे 

िमळाललेे मौज े र ठा येथील मालम ा मांक 56 चा लॉट, त ारदार 

यांचे नाव नमनुा नबंर 8 वर न द घे यासाठ  लाच मागणी पडताळणी 

दर यान पंचासम  पाच हजार पयाची लाच मागणी क न आज 

दनांक 24/03/2023  रोजी सापळा कायवाह त यातील लोकसेवकास 

त ारदार यांचा सशंय आ याने लाचेची र कम वीकारली नाह  वगरेै 

फयाद या त ार  जबाबाव न  वर माणे गु हा दाखल क न पूढ ल 

तपास ीमती व नाली धतुराज ला  .वी .नांदेड यांचे कडे दे यात 

आला आहे 

दाखल करणार -  

पोउपनी दगांबर पाट ल पो. टे. भोकर मो.नं. 9850550670 

तपासीक अमलदार -   

ीमती व नाली धतुराज ला  .वी .नांदेड मो.नं. 9503069339 

 

पो टे भार  अिधकार  पोिन. उबाळे  साहेब मो.  9823045224 

पो. टे भोकर  

 
 

आरोपीचा पूव इितहास --  
 

आरोपी वर केललेी ितबधंक कायवाह  -  

 



                        पो. टे. च ेनाव माहूर  Cr no 31/2023 कलम 489 (A)भा.द.वी   द. 24/०3/२०23 

पो. टे. चे 

नाव  

गरुन / आ.म ृ/ 

पनाका / 
िमिसंग घडला 
व कलम  

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग घडला व दाखल  फयाद  चे नाव व प ा व 

मो. नं. आरोपी चे नाव व 

प ा, आरोपी अटक होय / 

नाह  

                 ह ककत  

माहूर Cr no 31/2023 

कलम 489 

(A)भा.द.वी   
 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ  व 

ठकाणी :-  द.23/03/2023 रोजी रा ी 22.00 चे सुमारास बौ द वहार 

प रसर माहूर पूवस 01 कमी  
  

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 24/०3/२०23 चे 19.45वा.  
न द नंबर :- 21 वर  

 

उिशराचे कारण -- आज रोजी पो टेला त ार द याने 
िमळाला माल :-  

1) 6KE585778 मांकाची नोट 500 पये दराची 80 नग कंमत 

40000/- हजार 

2) 6KE 585772 मांकाची नोट 500 पये दराची 06 नग कंमत 

3000/- हजार 

3) 6KE585777 मांकाची नोट 500 पये दराची 06 नग कंमत 

3000/- हजार 

4) 6KE585774 मांकाची नोट 500 पये दराची 82 नग कंमत 

41000/- हजार  

असे एकूण 174 नग 500 पये दराचे 
 एकूण कंमत :- 87,000/- पये  

फयाद  - आकाश रमेश 

कांबळे  वय 30 वष 

यवसाय  यापार  रा. बौ  

बौ  भूमी प रसर वाड 

मांक 03 माहूर मो. 
न.ं9325243558  

  
 

आरोपी च ेनाव :- अ ात  

 
 
  
 

FIR दले का होय/नाह  :- 

होय. 

 
 

आरोपी अटक :- िनरंक 

 
 
 

सादर वनंती क ,वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद  हे बौ  वहार प रसर साफसफाई 

कर त असताना भारतीय चलनाचे 500 पये दराचे 
एकूण 174 नोटा एकूण कंमत 87,000 असे भारतीय 

चलनासारखे हुबेहूब बनावट चलनी नोटा चलनात 

आण या या उ ेशाने तयार क न माहूर येथील बौ  

बौ  वहार प रसरात अ ात इसमाने फेकून द या 
या पोलीस टेशन येथे आणून आज रोजी हजर 

के याने अ ात इसमा व  जबाब द याने 
माननीय पोलीस िनर क साहेब यांच े आदेशाने 

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी API संजय 

पवार यांचेकडे दला. 
 

दाखल करणार -HC/1313डगवाल  

मो. .982310251 

तपािसक —API संजय पवार  

मो. .9823290456 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर :- पो. नी काशीकर साहेब पो. 
टे. माहूर मो. न.ं 9527988931 

आरोपीचा पूव इितहास --आरोपी चे नाव :- अ ात  

आरोपी वर केलेली ितबधंक कायवाह  -  



पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 137/2023 कलम 283 भादवी िद 24.03.2023  

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:---  
गूरन. 137/2023 
कलम 283 भादवी  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद. 24.03.2023 रोजी 16.00 
वा. अ ा भाऊ साठे चौक 
देगलुर सावजिनक रोडवर ता. 
देगलुर  

 
 

 गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद .24.03.2023 रोजी वेळ   
16.59 वा.नोदंनं  52 
 
दाखल करणार:-पोहेका 
/2350 जाधव        .ने. 
पो. े.देगलुर 

 

िफयादीचेनाव व प ा 
ि तीज गणपत भोसले  पोहेका 
3118  ने. पो े  देगलुर मोनं 
9850813118 
 
 
आरोपीचे नाव –  

 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने आप ा 
ता ातील एक बजाज िसटी अँटो हा रोडचे प र थीती कडे दुल  क न   
येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमान होईल व लोकां ा िजवीतास धोका 
िनमान होईल अ ा  थतीत . अ ा भाऊ साठे येथे रोड ा म  भागी 
उभा केललेा िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
  
तपािसकअंमलदार-   पोहेका 2822 कणकवळे      पो. े . 
देगलुर 

 
पो. े . भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पो. िन. ी. माछरे साहेब   9821159844  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 
 
 
 
 



¯ 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 138/2023 कलम 12 अ मजुका  िद 24.03.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 138/2023 
कलम 12 अ मजुका  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद. 24.03.2023 रोजी 17.15 
वा. जुने ब थानक देगलुरचे 
समोर सावजिनक रोडचे 
बाजुला  
 
 
 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 24.03.2023 रोजी वेळ 
18.07 वा.नोदं नं  55 
 
दाखलकरणार:- 
पोहेका/ 2350 जाधव      .ने. 
पो े देगलुर 

 

िफयादीचेनाव व प ा 
बळीराम आ ाराव घुळे  वय 
34 वष पो.का. 3211  ने. पो. े . 
देगलुर मोनं  8806714978 
 
आरोपीचे नाव –  
 
िमळाला माल – नगदी  310 /- 

. व मटका जुगाराचे सािह   
 
आरोपीअटकता. वेळ व 
नोदंनं:-- .नाही 

 
 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपी हा जुने 
बस थानक देगलुरचे समोर सावजिनक रोडचे बाजुला   िवनापरवाना 
बेकायदेिशर र ा लोकांकडुन  पैसे घवुन आक ावर पैसे लावुन  क ाण  
नावाचा  जुगार खेळत व खेळिवत  असताना नगदी  310/-  व जुगाराचे 
सािह  सह िमळुन आला नुन वगैरे िफयाद व न गु ा दाखल .. 
 
तपािसकअंमलदार-     पोहेका / 2822 कणकवळे      ने पो 

ेदेगलुर 

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

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 
 



 

पो. टे कंुडलवाड  ग.ुर.न.ं33/2023कलम 12 (अ) म.ुज ु. का. माण.े दनांक 24/03/2023 

पो. टे च ेनाव  ग.ुर.न ं व कलम  ग.ुघ.ता.वेळ व 

ठकाण 

फयाद  च ेनाव ह ककत 

कंुडलवाड  ग.ुर.न:ं--33/2023 

 
कलम:--12(अ) 

म.ज.ुका.  
 
 
 
िमळाला माल:--

नगद  एकूण 

2130/-  व  

जुगाराच ेसा ह य. 

दनांक:-

24/03/2023रोजी च े

15.55 वाजता द ा 
हर  बाजीराव हंगण े

यांच ेशेतात खोपीच े

समोर  गुजर  , ता. 
बलोली 

 
 
 
 
ग.ुद.ता.वेळ दनाकं:-

-24/03/2023 च े

21.10वा.न द न ं29 

वर . 

 
 
 

फयाद :-- संजय िलगूंराम यापलवर  वय-32 वष 

यवसाय नोकर  पोका-183 नमेणूक  पो ते 
कंुडलवाड  तालकुा बलोली ज हा नांदेड मोबाईल 

न.8888486183 

 
 
आरोपी च ेनाव :-.  

 

सादर वनतंी क ,वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी 
याितल आरोपी  ितरत नावाचा जगुार खेळत  असताना  
िमळून आल े नगद  पय े 2130/- पय े व जुगाराचा 
सा ह यासह  वनापरवाना बेकायदेशीर र या िमळून 

आले हणनू वर माण े गु हा दाखल क न सपोिन 

कासल े साहेब यां या आदेशान े बीट Hc 1921 कदम 

यां याकडे दला.नमूद आरोपीस कलम 41(अ )crpc 

माण ेनोट स देऊन सोड यात आले. 

 
तपासीक अिधकार  यांच ेनाव :--Hc 1921 कदम पो. टे 

कंुडलवाड  

मो न8ं007753455 

 

दाखल करनार:hc 2388पो. टे. कंुडलवाड  मो. 
न.9049477411 

 
 
पो. टे भार  अिधकार  यांच ेनाव व मोबाईल नंबर:-.     

सपोनी कासल ेसाहेब  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 



 

          पो. टे. कंुडलवाड  गूरन 34/ 2022 कलम 65(E) म. दा.का.  द 24./03/2023 

पो. टे च े

नाव 

ग.ुर.न.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ व 

ठकाण  

फयाद  च ेनाव  ह ककत 

कंुडलवाड  गूरन 34/2023 

कलम 65(E) म. 

दा.का. 
 
 
 
 
 
िमळाला माल - 

देशी दा  िभगंर  

सं ाच े180 ml 

च े06 बॉटल 

एकूण कमती 
480 पय े

ग.ूघ.ता.वेळ व 

ठ कान :- 

द.24/03/2023रो
जी 20:00वा. बस 

थानक 

वशे ाराजवळ 

कंुडलवाड  तालकुा 
बलोली 

 
 
 
 
ग.ूदा.ता.वेळ : 

द24./03/ 

2023रोजी 
21:46वा. टे.डा.  

31वर. 

 

फयाद च ेनाव  :-रामराव पोमा 
आडे वय 56 वष यवसाय नोकर  

पोना 11 91 नमेणूक पो ट 

कंुडलवाड  तालकुा बलोली 
मोबाईल नंबर 88 0 62 67 380 

 
आरोपी च ेनाव :-  

 
 
 
 
 
 
 

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

ठकाणी यातील आरोपीने आप या ता यातील 

वनापरवाना बेकायदेशीर र या आपले ता यात देशी दा  

िभगंर  सं ा या 180 एम एल चे 6 सीलबंद बॉटल कमती 
70/- पये माणे 480 /- पये चा  माल चोरोट  व  

कर याचे उ ेशान े िमळून आला हणून गु हा दाखल 

क न पुढ ल तपास कामी माननीय सपोनी कासले साहेब 

यांचे आदेशाने 2206 मेडेवार यां याकडे दला.  
 
 
दाखल करनार :  PSO HC.2388 ढग ेसाहेब  पो. टे.कंुडलवाड  

मो.9049477411 

 
तपासीक अंमलदार: HC 2206 .पो. टे. कंुडलवाड  मो, 
 

पो टे. भार  अिधकार .. 

Api कासल ेसाहेब 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl  % lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 



 

पो टे   उमर  69/2023ग.ु र .न कलम12(अ) म. ज.ु का .कलम. माण.े द24/03/2023 

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

वेळ 

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

   हक कत  

पो टे च ेनाव 

 
 
पोलीस टेशन, 

उमर  पो टे   

गु हा घडला.ता 
वेळ ठकाण 

द 24/03/2023 

रोजी15.45वा 
गोरठा पॉइंट 

सावजिनक रोडवर 

उमर   ता. उमर . 

 
 
 
 
टे डा न ं018 

दाखल 

द24/03/2023वेळ 

2o:43वा. 

गुरन—ं69/2023ग.ु 

र .न कलम 12(अ 

)म. ज.ु का  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
दशा व अंतर:- 

प मसे 01 कमी 

फयाद च ेनाव: साहेबराव भीमराव 

हौसरे वय 32 वष यवसाय नोकर  

तालुका उमर मो.न ं1657717260 

 
 
 
 
आरोपी नाव:--  

 
 
 
गेला माल:-- 

 
खलुासा 
 
सादर वनंती क  वर नमूद ता वेळ  ठकाणी यातील 

आरोपीन े वनापरवाना बेकायदेशीर र या क याण 

ओपन नावाचा मटका जुगार लोकांकडून आक यावर 

पैस ेलावनू खेळत व खेळ वत असताना जुगाराच े

सा ह य नगद  340/-₹ सह िमळून आला वैगरे 

फयाद व न गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी 
मा स. पो. िन या या आदेशान े बट ASI.कदम 

या याकडे दला  
दाखल करणारा अिधकार  pso;-hc809वावळे 

मो.7020264889 

 

भार  अिधकार  –पो.िन पा टल मो. न ं9923104527 

 

घटना थळ  भटे देणारा  
घटना थळ  भटे देवनु परत 

आरोपीचे पवू इितहास fujad  

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई  fujad  



 

पो. टे. च ेनाव माहूर  Cr no 32/2023 कलम 379 भा.द.वी  द. 24/०3/२०23 

पो. टे. च े

नाव  

गुरन / आ.म ृ/ 

पनाका / िमिसगं 

घडला व कलम  

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

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

                 ह ककत  

माहूर Cr no 32/2023 कलम 

379 भा.द.वी   
 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ  व 

ठकाणी :-  द.18/03/2023 

रोजी सकाळ  06.00 चे 
सुमारास मौज ेलांजी फाटा 
माहूर पूवस 3 कमी  
  
 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 24/०3/२०23 चे 21.44 वा.  
 

न द नंबर :- 23 वर  

 

उिशराचे कारण -- आज रोजी 
पो टेला त ार द याने 
गेला माल:-वराह 60 नग 

कमती अदंाजे 70000 पये 

फयाद  -राजाराम गुडं बा जाधव 

वय 40 वष यवसाय  वराह 

पालन   रा. साई मं दर जवळ 

ब लार रोड जंतरू तालुका जंतरू 

ज हा परभणी मो. 
न.ं9921464676  

  
 

आरोपी च ेनाव :-अ ात  

 
 
  
 

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 
 

आरोपी अटक :- िनरंक 

 
 
 

सादर वनंती क ,वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद ने 
मोबाईल या धारकास याची मालक चे 60  नग वराह व  सौदा केला 
असता यातील आरोपी मोबाईल धारक तु ह  ना ता क न या अशी 
थाप मा न हॉटेलम ये पाठवनू फयाद  चे 60 नग वराह कमती 
अदंाज े 70 हजार पयाचे वराह चो न नेले आहे वगरेै जबाब व न 

माननीय पोलीस िनर क साहेब यांच ेआदेशाने गु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास कामी hc/79 राठोड यांचेकडे दला. 
 

दाखल करणार -HC/1313डगवाल  

मो. .982310251 

तपािसक —hc/79 राठोड 

मो. .9823290456 

 
 
 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर :- पो. नी काशीकर साहेब पो. टे. माहूर मो. न.ं 

9527988931 
 

आरोपीचे पवू इितहास  आरोपी च ेनाव :-अ ात  

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई  fujad  



 

   ¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 139/2023 कलम 65 ( ई)   म ोॲ   िद 24.03.2022 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 139/2023 
कलम 65 ( ई)   
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद. 24.03.2023 रोजी 19.00 
वाजताचे  शेवाळा अबादी 
बस थानक येथे गावात जाणारे 
टी पाँईट वर ता. देगलुर   
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 24.03.2023 रोजी वेळ 
20.35  वा. नोदं मांक 61 
वर   
 
दाखलकरणार-  पोहेकाँ 
2350 .ने. पो े देगलुर 
 

िफयादीचेनाव व प ा-    
उ म रामराव सकनुरे वय 52 
वष पोहेकाँ 1984  ने 
पो. े .देगलुर  
मो.न.  9552186602 
 
आरोपीचे नाव- 
 
 
िमळाला माल – देशी दा  
िभंगरी सं ा असे लेबल 
असले ा 180 एम.एल. ा 0 
बाँटल िक. 490/-  चा माल   

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा देशी दा  िभंगरी सं ा असे लेबल 
असले ा 180 एम.एल. ा 07  बाँटल िक. 490/-  चा ो.गु ा 
चा माल सह िमळुन आला चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात 
बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
  
 
तपािसकअंमलदार-    पो.ना. 507 कदम   ने. पो े  देगलुर 

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

 

आरोपीचे पवू इितहास  lnj iks  LVs dMq u ekghrh vizkIr  

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई  fujad  

 
 
 
 
 
 



 
 

¯   पोलीस ेशन देगलूर गूरन.140/2023 कलम 65 ई  म ोॲ  िद 24.3.2023  

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन.140/2023 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 24.3.2023 रोजी वेळ 
17.30  वा आरोपीचे घराचे 
बाजुस सावजिनक रोडचे बाजुस 
करडखेड  ता. देगलुर  
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 24.3..2023 रोजी वेळ 
22.40 वा.नोदं नं  65 
 
दाखल करणार-पोहेकाँ 
2350 जाधव.ने. पो े 
देगलुर 
 
 

िफयादी चे नाव  -माधव 
यादवराव प ेवाड  वय 49 
वष पोना 2332 ने.   पो. े . 
देगलुर मो.न. 9860231859 
 
आरोपीचे नाव  
 
 
िमळाला माल –िसंधीने भरलेले 
एक िलटर मतेचे 20 पाँकेट 

ेक पाँकेट 20 . दराने 
िक.अं. 400  चा माल   

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी 
हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा िसंधीने भरलेले एक िलटर 

मतेचे 20 पाँकेट ेक पाँकेट 20 . दराने िक.अं. 400  चा   
ो.गु याचा माल चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ताचे 

ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल   
  
तपािसकअंमलदार-    पोना 2332 प ेवाडे ने. पो े  देगलुर 

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

 

आरोपीचे पवू इितहास  lnj iks  LVs dMq u ekghrh vizkIr  

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई  fujad  

 

 

 
 



                                                                                                    

   
 

 
 

 
      

                                    
  

 
   

  
  

  
  

  
 

 
 

     
      

 
        

      
 

    
 

   
   

 

      
      

     
      

      
      

   

 
   

   
 

आरोपीचे पूव इितहास  lnj iks  LVs dMq u ekghrh vizkIr  
 

आरोपीवर केलले े ितबंधक कारवाई  fujad  

 
 

  



                                                                                                    

   
 

 
 

 
      

                                    
  

 

   

  
  

  
  

 
  

 
 

     
      

 
        

      
 

    
 

   
   

 

      
      
     

      
      
      
  

 
   

   
 

आरोपीचे पूव इितहास  lnj iks  LVs dMq u ekghrh vizkIr  
 

आरोपीवर केलले े ितबंधक कारवाई  fujad  

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



DCR)  पो. टे. लोहा  .ग.ुर.न 69/2023 कलम 427,279 ipc द. 24/03/2023 

पो. टे. 

चे नाव 

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

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

  लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न. 69 /2023 

कलम 427,279 ipc  

 
 
 
 
 

गु हा घडला:- द 

24/03/2023रोजी  
19.00 वा.सुमारास 

मौज ेकारेगाव ज 

जवळ रोडवर तालुका 
जी नांदेड उ रेस 05 

कलोमीटर अतंरावर  

 
 

गु हा दाखल:- द. 

24/03/2023 रोजी वेळ 

23.43वाजता टेशन 

डायर  न द 37 वर.  

 
 

आरोपीचा पूव 

इितहास- िनरंक  

 
 
 
 
 
 

फयाद च ेनाव : - उमाकातं पी गो वंद 

िलंबोटकर वय 35 वष यवसाय 

खाजगी चालक शेवड  बा. तालुका 
लोहा ज हा नांदेड मोबाईल नंबर 

7350625532  
 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 

आरोपी नाव व प ा:-  
 
 
 

 दाखल कारणर :- पोहे का 2111 

ितडके  पो. टे. लोहा मोन 

 9767242111 
                     
 

आरोपी अटक:- नाह   

िमळाला माल:- 

खलुासा; नमूद तार ख ,वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीने फयाद  चाल वत 

असलेली टाटा सुमो जीप ह  लोहा ते नांदेड कडे घेऊन जात असताना यातील 

आरोपीने याचे ता यातील हायवा चा चालकान े हयगाईने  व 

िन काळजीपणाने वेगात वाहन चालवून फयाद या गाड स धडक देऊन 

40,000/- पयाचें नुकसान केले व तसेच समो न येणा या लो डंग चार चाक  

वाहन मांक MH 44 U 1119 सुपर कॅर  हस पन समो न जोराची धडक 

देऊन याचे पण 2,50,000/- पयांचे नुकसान केले आहे . वगरेै मजकुराचे 

फयाद व न मा. पो. िन. साहेब यांच ेआदेशाने वर माणे गु हा दाखल क न 

तपास  HC 2325 करपने यां याकडे दला. 
           

तपासी अमंलदार    HC 2325 करपने मो न. 9881708474 

 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. . 

              मा. पो. िन. ी तांबे साहेब  

              मो. .9850188100 

 

भेट देणारे अिधकार  चे नाव मो. . 

 

केलेला तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना:- 

आरोपीचा पूव इितहास- िनरंक  

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई  fujad  

 
 



                                    पो टे   उमर           68/2023ग.ु र .न कलम12(अ) म. ज.ु का .कलम. माण.े द24/03/2023 

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

वेळ 

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

   हक कत  

पो टे च ेनाव 

 
 
पोलीस टेशन, 

उमर  पो टे   

गु हा घडला.ता 
वेळ ठकाण 

द 24/03/2023 

रोजी15.20वा 
म छ  माकट उमर  

रोडवर ता. उमर . 

 
 
 
 
 
टे डा न ं017 

दाखल 

द24/03/2023वेळ 

2o:20वाजता . 

गुरन—ं68/2023ग.ु 

र .न कलम 12(अ 

)म. ज.ु का  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
दशा व अंतर:- 

प मसे 01 कमी 

फयाद च ेनाव: साहेबराव 

भीमराव हौसरे वय 32 वष  

तालुका उमर मो.न ं

1657717260 
 
 
 
 
आरोपी नाव:--  

 
 
गेला माल:-- 

 
खलुासा 
 
सादर वनतंी क  वर नमूद ता वेळ  ठकाणी यातील आरोपीन े

वनापरवाना बेकायदेशीर र या िमलन ओपन नावाचा मटका 
जुगार लोकांकडून आक यावर पैस ेलावनू खेळत व खेळ वत 

असताना जुगाराच ेसा ह य नगद  340/-₹ सह िमळून आला 
वैगरे फयाद व न गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी मा 
स. पो. िन या या आदेशान े बट ASI.कदम या याकडे दला  
दाखल करणारा अिधकार . Pso:-वा हळे hc 

मो.7020264889 

 

भार  अिधकार  –पो.िन पा टल मो. न ं 

 
 

घटना थळ  भटे देणारा  
घटना थळ  भटे देवनु परत 

आरोपीचा पूव इितहास- िनरंक  

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई  fujad  

 
 
 
 



 

पो टे   उमर   70/2023 ग.ु र .न कलम65 e.कलम. माण.े द24/03/2023  

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

वेळ 

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

   हक कत  

पो टे च ेनाव 

 
 
पोलीस टेशन, 

उमर  पो टे   

गु हा घडला.ता 
वेळ ठकाण 

द 24/03/2023 

रोजी1700वा 
समुारास राम 

खडक 

िशवारातआपला 
साई तंदरु  धावा 
म य ेता. उमर . 

 
 
 
टे डा न ं024 

दाखल 

द24/03/2023वेळ 

23:04वाजता . 

गुरन—ं70/2023 

ग.ु र .न कलम . 

65e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
दशा व अतंर:- 

पूवला15 कमी 

फयाद च ेनाव:-रवीं  राज  उमर  

करे वय ं 36 वष यवसायी 
नोकर िनिम  सहायता पोलीस 

िनर कान े पो ट उमर .न ं

7798354377 
 
 
 
 
आरोपी नाव:--  

 
 
गेला माल:--

देशीदा िभगंर सं ाचा1680/- पय े

कमती अंदाज े

 
खलुासा 
सादर वनतंी क  वर नमूद आरोपी ता वेळ  ठकाणी 
आप याता यातील वनापरवाना चोरट  

व कर या या उ ेशान1े80ml24बॉटल .70 येक  

अशा एकूण1680/- दैशी दा  िभगंर  सं ा या िमळून 

आ यान े यां या व  बाजूस माण ेगु हा दाखल 

क न पो.िन.सा यां या आदेशान े बीटhc938बोडके 

यांना पुढ ल तपासस कामी दल े 

दाखल करणारा अिधकार . Pso:-वा हळे HC809 

मो.7020264889 

 
 
 

भार  अिधकार  – मा.पो.िन पा टलमो.9923104527 

 

घटना थळ  भटे देणारा  
घटना थळ  भटे देवनु परत 

आरोपीचा पूव इितहास- िनरंक  

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई  fujad  

 



 







 
 
 
 
 
 
 



 

 (DCR) भाग 6 पो. टे. माळाकोळ    गु.र.न. 36/2023 कलम  379,34.  भा .द . व. द. 24/03/2023 

पो. टे. चे 

नाव 

     ग.ुर.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

  पो ट 

माळाकोळ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न. 36/2023 

कलम  379,34. 

 भा .द . व.  

 गु हा घडला तार ख वेळ ठकाण -- 

24/03/023 च ेसायंकाळ  18:30 वा. 
माळाकोळ  येथील सावजिनक 

रोडवर द णेस  500.m 

 

गु हा दाखल:- द. 24/03/2023 वेळ 

23:30 टेशन डायर  न द  33 

 
 
 
 
 
 
 
दाखल करणार:  PSO/LNPC/1411 

गु टे  पो ट माळाकोळ  

 
 

फयाद चे नाव:- भीमराव बालाजी पवार वय 39 

वष यवसाय टेलर रा माळाकोळ  ता लोहा मो. 
84 12 82 25 404 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 

आरोपी नाव   

आरोपी अटक:- होय. 

 

उिशरा च ेकारण-- . 

 गेला माल :-1) एक रयल मी 9i कंपनीचा 
मोबाईल IMEN 

No.860756053696775,8607560369767 

कंमत.13,300/ पयाचा 2) एक रेडमी कंपनीचा 
कंमत 10000/ हजार पये अस ेएकूण 23 हजार 

300 पयाचा माल. 

 िमळाला माल :- एकूण  23300/ पयाचा माल. 

खलुासा; 
            सादर वनंती क   वर नमदू तार ख वेळ   व ठकाणी यातील फयाद  हा गावातील 

आठवड  बाजार भर याने वीरभ  भुजगंराव वामी यां या दकुानासमोर रोडवर भाजीपाला घेत 

असताना वर ल दोन अनोळखी इसम फयाद चे पाठ मागे येऊन फयाद  या वर या शट या 
खशातील याचा रयल मी 9i कंपनीचा मोबाईल 860756053696775,8607560369767 

याम ये एअरटेल कंपनीचा िसम काड याचा नंबर.8412825404 हा कंमत 13300 / कृपया चा हा 
मोबाईल चो न घेऊन पळून जात असताना फयाद ने आरडाओरडा के याने बाजारातील लोकांनी 
वर ल दोन आरोपीस पकडल े यांना पकडून वचारपूस केला असता ीकांत िशवाजी घोरपडे 

माळाकोळ  यांचा रेड मी कंपनीचा यांचा मोबाईल नंबर 94 035 22842 असाच दोन मोबाईल 

कंमत 23300/ पयाचा मोबाईल चो न घेऊन जात असताना िमळून आले. वगैरे मा. API 

नीलप ेवार यांचे आदेशानेगु हा दाखल क न तपास पो.हे.का 2308 राठोड यांचेकडे दला. 
  

 तपासी अंमलदार:  HC.2308 राठोड यां याकडे दला आहे  

 
 
 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. .    सपोिन नीलप ेवार  साहेब  

 
 
                    

केलेला तपास:-  

 
मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना:- 

 
 
 
 



       Ikks LVs mejh xqju uacj &  67@2023 dye 07 Hkz”Vkpkj izfrca/kd vf/kfu;e 1988  fnukad 24@03@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 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
 
mejh   

xqUgk ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k & 
fnukad 24@03@2023  
ps 12%40 oktrkps 
lqekjkl   iz’kkldh; 
bekjrh e/khy iapk;r 
lehrh dk;kZy; mejh 
ipk;r lehrh 
dk;kZy;  mejh   

?kVukLFkG %& 
iz’kkldh; bekjrh 
e/khy iapk;r lehrh 
dk;kZy; mejh 
- - 
fn'kk o varj 
&if’pesl 01 fd eh  
 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-

%& fnukad 

24@03@2023 ps 

18%48 uksan ua- 15 

xqUgk@ vijk/k dzaekd  
xqju uacj &  67@2023 

dye 07 Hkz”Vkpkj 

izfrca/kd vf/kfu;e 

1988   

 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& x.kirh 
ekèkojko <xs o; 24 o"kZsa O;olk; 
'ksjh ewG jkg.kkj vCnqykiqj rk]mejh 
ft]ukansM eksckbZy uacj8888278292  
 
 
-,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  

vkjksih vVd rk osG %& 

fn 24@03@2023 ps 18%55 oktrk 
LVs Mk ua  16  

ekx.kh dsysyh ykpsph jDde %&  
1500@&#i;s ykpsph ekx.kh d#u 
fLodkjyh vkgs  

[kqyklk%& - lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osG o fBdk.kh ;krhy  
vkjksih yksdlsodkus Lor%P;k vkfFkZd Qk;nk dfjrk inkpk xSjokij d:u 
egkRek xkaèkh jk"Vªh; xzkeh.k jkstxkjeatwj fofgjhP;k d‚afØVhdj.kkps moZfjr 
vuqnku 95442@&# fcykph QkbZy nk[ky d:u ?ks.;kdfjrk ykphph 
ekx.kh d:u Lohdkj.;kph r;kjh n'kZowu fnukad 24@03@2023 jksth vankts 
12%40 ok- lqekjklp ç'kklh; bekjrheèkhy iapk;r lferhdk;kZy; mejh 
;sFks ykp jDde 1500 @&gtkj #i;s Lohdkjysyh vkgs- Eg.kwu dye 07 
Hkz"Vkpkj çfrcaèkd vfèkfu;e 1988 xqUgk nk[ky  
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek-iksyhl mi vf/k{kd bIij lkgsc pky 
yqpir izfrca/kd foHkkx ukansM  
fn- 24@03@2023 ps 12%40 uksan u- --- oj  jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksfu fodkl ikVhy iks LVs mejh eks ua  
9923104521   
 
rikfld vf/kdkjh %& ek-iksyhl mi vf/k{kd bIij lkgsc pky yqpir 
izfrca/kd foHkkx ukansM  
 
 nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW 809 okoGs iks LVs mejh eks ua  7020264889 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

 iksLVs ps uko  oftjkckn ¯ 87@2023 dye 143] 147] 148] 149] 307] 387] 120 ¼ ½ Hkknafo  lgdye 4@25 ‘kL= vf/kfu;e  fnukad 24@03@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 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
 
oftjkckn  

xqUgk ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k & 
fnukad 23@03@2023  
ps 17%30 oktrkps 
lqekjkl  ik.;kps  
VkdhtoG  
[kMdiqjk ukansM  
 
?kVukLFkG %& 
ik.;kps  VkdhtoG  
[kMdiqjk ukansM  
 
 
fn'kk o varj & 
if’pesl 02 fd eh  
 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-

%& fnukad 

24@03@2023 ps 

19%16 uksan ua- 26 

 
 

xqUgk@ vijk/k dzaekd  
xqju uacj &  87@2023 

dye 143] 147] 148] 

149] 307] 387] 120 

¼ ½ Hkknafo  lgdye 

4@25 ‘kL= vf/kfu;e   

 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
‘ks[k ‘kehe fi-‘ks[k blk[k o; 
37 o”ksZ  O;olk; uk;c eqroyh  
nxkZ gtjr’kgk egseku o eLthn  
[kMdiqjk ukansM  eks ua 
9028464111 
 
 
-,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  

vkjksih vVd rk osG %& fujad  

 

[kqyklk%& - lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osG o fBdk.kh ;krhy  
fQ;knh gk nqYys’kgk jgsekuuxj ;sFkhy eLthne/;s  uekt vnk d#u tkr 
vlrkauk [kMdiqjk ik.;kps VkdhtoG vkjksih ;kauh R;kl  njegk 
25]000@&#i;s  [kaM.kh  u fnY;kps  dkj.kko#u  o R;kps  fo#/n ps 
nk[ky iksLdks xqUg;ke/;s tckc fnY;kps dkj.kko#u  euke/;s jkx /k#u 
R;kauh R;kaps HkkÅ ;kauh xSjdk;n;kph  eaMGh teoqu ] dV  dkjLFkku jpqu 
fQ;kZnhps gkypkyhoj ikGr Bsoqu fQ;kZnhoj gYyk dj.;klkBh 
eksVkjlk;dyoj vkYksY;k rhu vuksG[kh  bZle  ;kauk izksRlkghr d#u 
fQ;kZnhoj  fto?ks.kk gYyk d#u ftos ekj.;kpk iz;Ru dsyk Eg.kqu xqUgk 
nk[ky- 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek-vfcuk’k dqekj lkgsc  vIij-iks-
vf/k{kd  ukansM  eks ua 8802007938 fn- 23@03@2023 ps 19%27 uksan u- 
29 oj  jokuk  ?kVukLFkGko:u ijr fn- 23@03@2023 ps 23%57 uksan u- 
41 oj   
 o ek-fl/ns’oj Hkksjs  mi fo iks v brokjk eks ua  7798688865 o panzlsu 
ns’keq[k lkgsc mi fo iks v mi foHkkx ukansM ‘kgj  eks ua  9765390333 
iksfu txnh’k HkaMjokj iks LVs oftjkckn eks ua  9923696860 liksfu tenkMs 
iks LVs oftjkckn eks ua  9890396652 liksfu nRrk=; eaBkGs     fn- 
24@03@2023 ps 19%19 uksan u- 27 oj  oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu txnh’k HkaMjokj iks LVs oftjkckn eks ua  
9923696860 
rikfld vf/kdkjh %& liksfu eaBkGs iks LVs oftjkckn eks ua  8237703777 
nk[ky dj.kkj %& iksmifu ekGh iks LVs oftjkckn eks ua  9527511313 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 1½fe>kZ ‘kCcj csx fe>kZ xQkj csx  ;kaps oj  xqjua 69@ 2023 dye 363] 342] 354]354¼M½] 324] Hkknafo lgdye 8]12 iksLdks  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& vVdsph dk;kZokgh pkyq vkgs   

 


