
पो. टे. िवमानतळ गरुन.ं वकलम .114  /2023 कलम 294,323,504,506,34 IPC द.27/03/2023 

 
 
  
                     

 

 

 

 

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 हा 
नांदेड, 
पो. टे. 
िवमानतळ 

ग ू घ.ता.वेऴ व 
ठकाण – दनांक 

26/03/2023 रोजी 
19.30 वा.चे 
सुमारास ीरामनगर 
येथील राहते 
घरासमोर नांदडे 
पूवस 1 कमी 
 

गु हा दाखल ता.वेऴ 
- द.27/03/2023 
वेळ 02.53 
टे.डा.नं.05 

 
  पो. टे गुरनं  

.114  /2023 

कलम 

294,323,504

,506,34IPC 

 

1) फयादी  – सूयकांत 

नागोराव हगिमरे,वय 44 

वष, वसाय 

िज.प.ना.ंकाँ ट बेसीसवर 

नौकरी रा. ीरामगनर 

,नांदडे 

मो.न.9881371753 

 

 

2)आरोपी -  

 
 

खलुासा -सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपीतांनी  सगंनमत क न फयाद स आ ह  

घरबांधकाम करत आहे ते तूला चांगल े वाटत नाह  का तू 

िसमंटच े िम सर का काढ हणालास असे हणून अ ील 

िशवीगाळ क न थापडाबू याने मारहाण क न  तू हाला तर 

जवंत सोडणार नाह  असे हणनू िशवुगीळ क न जवे 

मार याची धमक  दली वगरेै मजकुराचे जबाबव न DO 

APIआनलदास सा यांचे आदशेाने गू हा दाखल क न पुढील 

तपासकामी सपोउपिन कु ळेकर यांचेकड े दे यात 
आला  
दाखल करणार -पोना 2609 आकमवाड 
मो.8805647079 
तपास करणार - सपोउपिन कु ळेकर 
मो.9923696704 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 



पोली टेशन मुदखेड 08/2023 कलम  174/crpc दनांक.27/03/2023 

पोलीस 

टेशनच ेनाव 

मुदखेड  

 आ   नंबर व 

कलम   174 

सीआरपीसी   

 आ  घडला.ता. वेळ. 

ठकाण. 

खबर देणा याचे नाव  खलुासा 

मुदखेड  आ  नंबर/ 

08/2023 कलम  

174/crpc माण े 

 
  
 
 
 
 

दनाक.20/03/2023 रोजी–
20.00समुारा मोज े डोणगाव 

मयताच े घर  द णसे  =5 

क. मी    उिशराच ेकारण == 

आज पो टेला कागदप  

हजर झा यान े 

 

आ  दाखल ता.वेळ. —

दनाकं.27/03/2023रोजी. 
13.32 वा. टे डा. 14 वर 

 खबर देणार == रपोट एम 

के. गोठमवाड सपो उपिन    

पो ट नांदेड ामीण     

 
 
 

  मयताच ेनाव === फुल 

िसताराम खांडरे वय 22 वष 

राहणार डोणगाव तालुका 
मुदखेड ज हा नांदेड  

सादर वनतंी क  वर नमो तार ख वेळ  व ठकाणी यातील मयत हा याचे 

राहत े घर  मोज े डोणगाव यथेे दा या नसेत कोणते तर  वषार  औषध 

प यान े यास उपचार कामी सरकार  दवाखाना व णुपरु  नांदेड येथ ेशेर क 

केल ेअसता याचे वर उपचार चाल ूअसताना दनांक 21 /03 /2023 रोजी 
04.30  वाजता मरण पावला या यावर इ कवे ट पंचनामा होऊन पीएम 

झा यानतंर च ेकागदप  ा  रपोटव न आ  दाखल क न पुढ ल चौकशी 
व कायवाह  कामी माननीय पोनी  साहेब यां या आदेशान े बीट पोहे का 
/2187 आलेवार यां याकडे दला. 
दाखल करणार_ Hc 2271 नर  ढाल े नमेणूक पो ट मुदखेड मो.न. 

9823035542 

तपास- पोहे का /218 7 आलेवार नमेणूक पो टे मुदखेड  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन धमाबाद ग.ुर.नं.60/2023 कलम 363 भा.द. व दनांक.27/03/2023 

पोलीस 

टेशनच ेनाव 

मुदखेड  

 गरुन.ं वकलम गु हाघडला/दाखल/ ा द./

वेळ 

फया द व आरोपी,नाव व प ा 

 

खलुासा 

पोलीस टेशन 

धमाबाद,नांदेड. 

 

ग.ुर.नं.60/2023 

कलम 363 

भा.द.िव 

 

गु हा घडला ता.वेळ व 

ठकाण- दनांक 

19/03/2023 रोजी 4.30 

वाजताच ेदर यान फयाद च े

राहत ेघर रामनगर धमाबाद 

ज. नांदेड. 

 

 गु हा दा. ता. व वेळ :- 

27/03/2023 रोजी 13.41 

वाजता टे.डा.न द मांक 

18 
 

  

फयाद -  

 
 

आरोपी :- अ ात 

 

खलुासा - यातील नमूद तार ख,वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  यांनी 

फयाद दली क  याचंी मलुगी ह  ित या आईला भेट यासाठ  जाते हणून 

गेली  व परत आली नाह  ितचा शोध  नातेवाईकांकडे घतेला ती अ ाप यतेो 

िमळून आली नाह . तर  कोणीतर  अ ात य न े आम या कायदेशीर 

रखवालतेनू फस लावनू अ ात कर यासाठ  पळून नेल े आहे. वगैरे 

मजकुरा या जबाब व न  गु हा दाखल. 

 

दाखल करणार_ पोहेका◌/ॅ2428 बोगरे 

तपास :- पोलीस म.पो.उप.िनर क स यद अिनसा पोलीस टेशन 

धमाबाद,नांदेड.मो.9834771141 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& आरोपी :- अ ात 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 

 



पोलीस टेशन हादगाव आ . 13/2023 कलम 174Crpc  द 27/03/.2023 

पो. टेच े

नाव 

आ .व कलम  आ  घडला ता. वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  न ं

, आरोपीच ेनाव व प ा , 
आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव  आ   . 13/2023कलम 

174 Crpc माण े 

 
 
 

 दशा :- प मसे 20  

कमी  
 

 26/03/2023 चे 16.00 

वाजनचेे समुारास नथुराम 

ानोबा सयूवशंी यांच े व हर त 

पडून मृ य ू  मौज े च   

प मसे 20  कमी  
 
 
 
आ .दाखल  ता.वेळ:- द 

27/03/.2023 च े 11.14 वा 
टे.डा न द  13 वर  

 
 

 खबर देणारा च े नाव:-   

तुळशीराम िलंबाजी िलगंाळे   

वय 65 वष यवसाय मजुर  रा 
वसमत ज हा हंगोली  
मोन.9763059511 

 
 
 मयताच ेनाव :-  

 मयताच े कारण :- व हर त 

पा यात पडून बुडून  मृ य ू 

 
 
   
 
 
 

खलुासा, 
             सादर वनतंी क  , नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील  खबर देणार यांनी पो टेला यऊेन खबर दली क  यांची 
मलुगी यांच े व हर त पा यात पडून बुडून मरण पावली वगैरे  

खबर  व न वर माण े आ  दाखल क न पुढ ल चौकशी व 

तपास कामी  मा. पो.नी साहेबां या आदेशान े NPC /900 

सातपतेु साहेब  यां याकडे दला  
  

दाखल करणार :-ASI राठोड  साहेब पो टे हदगाव मोन 

8888588436 
 
तपािसक अमलंदार :-NPC /900 सातपतेु  साहेब पो टे हदगाव 

मोन .9823216771 

 
  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 

 
 
 
 
 



पो. टे.नायगांव गुरनं 34/2023 कलम 65 ई eqizksdk  द 27.03.2023 

  पोलीस 
टेशनचे 

नाव 

गु हा र ज टर 
नंबर व कलम 

गु हा पना का/ 
आ. ./ ो ह /घडला व 
दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर 
आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 
होय नाह  

हक कत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव :-
नायगांव  
 

गुरनं 34/2023 

कलम 65 ई 
eqizksdk  माण े
द 27.03.2023 

 
 
 
 
 
 

गु हा घडला दनाकं :- द 
27.03.2023 चे 12.00 

वा  बस थानक जवळ 
नायगाव ता नायगाव 
 
 
 
 

गु हा दाखल दनाकं:- 
27/03/2023वेळ 14.23वा 
टे डा.नोद न.ं 17वर 

फयाद चे नाव:- 
वलास मोतीराम मु तापुरे वय 54 

वष यवसाय पोहे का बन 2006 

पो ट नायगाव मोबाईल मांक 
9325850996 
 
एफआर आय त 

 दली का :-होय  

आरोपीच ेनाव :- 
िमळाला माल- देशी दा  िभगंर  
सं ाचे 180 ml या िसल बदं 10 

बॉटल कमती 700/- पय े

खलुासा:- सादर वनंती क  वर नमुद ता वळे  व 
ठकाणी यातील आरोपी यांन े याच े ता यात 
वनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  िभगंर  
सं ा या 180 ML या सीलबदं 10 बॉटल कंमत 
700/- पये या चोरट  व   कर याचे उ ेशान े
बाळगनू िमळून आला वगरेै  व न  गु हा दाखल 

 दाखल करणार- पोहेका 2304 टो प े
पो. टे.नायगाव  मो.नं 9823262304 

तपासीक अिधकार  :- पोना 349 सांगवीकर साहेब 
. टे.नायगाव   मो.नं 7875643333 

 
पोलीस टेशन भार  अिधका  याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:-पोिन गु टे  साहेब पो. टे. नायगाव मो.न.ं 
8425995454 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 
 



पोली टेशन मुदखेड आ  नंबर/ 09/2023कलम  174/crpc दनांक.27/03/2023 

पोलीस 

टेशनच ेनाव 

मुदखेड  

 आ   नंबर व 

कलम   174 

सीआरपीसी   

 आ  घडला.ता. वेळ. ठकाण. खबर देणा याचे नाव  खलुासा 

मुदखेड आ  नंबर/ 

09/2023कल
म  174/crpc 

माणे  
 
 
 

 आ  दाखल 

ता.वेळ. — 
दनांक:- 

27/03/2023 

रोजी. 
16.10वा. टे 

डा. 15 वर  

 
 
 

दनाक.26/03/2023 रोजी–
17.30समुारा मदुखेड त ेउमर  

जाणा या रोडवर गोडस ेयांची 
साई पे ोल पंप या समोर 

सावजिनक रोडवर द णसे  

=02 क. मी    
 
 
 
 
 

 उिशराच ेकारण == आज 

पो टेला कागदप  हजर 

झा यान ेव पो टला यऊेन 

जबाब द यान े  

 खबर देणार ==  शातं नामदेव 

कदम वय 28 वष यवसाय शेती 
राहणार शेलगाव तालकुा उमर  

ज हा नांदेड मोबाईल 

नंबर8766482090        

 
 
 

मयताच ेनाव ===     नामदेव 

वामनराव कदम वय 50 वष यवसाय 

खाजगी नोकर  राहणार शेलगाव  

तालुका उमर  ज हा नांदेड  

सादर वनतंी क  वर नमूद  तार ख वेळ  व ठकाणी यातील मयत 

हा दनाकं 26 /2 /2023 रोजी सायंकाळ  17. 30 वाजे या समुारास 

भाऊराव च हाण साखर कारखाना येथून  हा या या मलुाच े

मोटारसायकल मांक MH26-Bj-1817 न े गावी शेलगाव येथ े

जात असताना मुदखेड त ेउमर  जाणा या रोडवर ओम साई पे ोल 

पंप या समोर रोडवर जंगली डु कर अचानक मोटार सायकल ला 
धडक द यान ेडो याला, पोटाला, छातीला, गंभीर दखुापत होऊन  

उपचार यशोसाई हॉ पटल नांदेड येथ े उपचारादर यान दनाकं 

03/0 3/ 2023 रोजी  10.02वाजता मरण पावला आहे वगैरे जबाब 

व न  आ  दाखल क न पुढ ल चौकशी व कायवाह  कामी 
माननीय पोनी  साहेब यां या आदेशान ेबीट पोहे का,/1375 ठाकूर  

यां याकडे दला. 
दाखल करणार_ Hc 2271 नर  ढाल े नमेणूक पो ट मुदखेड 

मो.न. 9823035542 

 

तपास- पोहे का /1375 ठाकूर  नमेणूक पो टे मुदखेड  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 

 



iksLVs HkkX;uxj xqjuà dzaekd 123@2023 dye]307]324]341]143]147]148]149]504 Hkknoh fnukad 27@03@2023 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

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

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
HkkX;uxj  
 
 

xqjua ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &  
fnukad 25@3@2023 
jksth  jk=h 11%15 ok- ps 
lqekjkl okeujko ikoMs 
eaxy dk;kZy; leksj 
yksdfe= ukxjdMs 
tk.kkjs jksMoj ukansM  
 
 
fn’kk varj 
i’phesl 01  fd eh   
 
  
 
xqjua nk[ky-rk- 
osG-%& 
fnukad 27@03@2023 
jksth 00-52 ok 
-uksan uacj 03   oj   

xqjua  ̀dzaekd  

123@2023 
dye]307]324]341
]143]147]148]149]
504 Hkknoh  
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& xaxk/kj 
fi /kksaMhck dne o; 54 o”ksZ 
O;olk;  ‘ksrh jk-ejGd  rk-ukansM  
ftYgk ukansM g eq xqyeksgj fuokl  
yksdfe= uxj ukansM eks ua  
9922866614 
 
 
 
-,Qvk;vkj izr fnyh dk; &gks; 
 
vkjksihps   uko  %&  

 

mf’kjkps dkj.k %&vkt jksth  ,e 

,y lh tckc izkIr >kY;kus  

 

 

[kqyklk%& lknj fouarh dh] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh] ;krhy  fQ;kZnh gk R;kps 

fe=klkscr tsou d:u ijr ejGd ;sFks tkr vklrkuk ;krhy vkjksihrkauh 

xSjdk;n;kph eaMGh teoqu fQ;kZnhl okeujko eaxy dk;kZy; leksj jksMoj fQ;kZnhph 

eksVkj lk;dy vkMoqu fQ;kZnhl ftos ekj.;kP;k mns’kkus nxMkus MksD;kyk ekjgk.k 

d:u xaHkhj nq[kkir dsys o f’kohxkG dsyh  oxSjs  ,e ,y lh tckck o:u xqUgk  

nk[ky- 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& mi foHkkxh; iksyhl vf/kdkjh mifoHkkx Jh panz’ksu 
ns’keq[k mifoHkkx ukansM  eks ua 9765390333]iks fu xksckMs  iksLVs HkkX;uxj eks ua 
8805957400 ]liksfu pOgk.k ]iksLVs HkkX;uxj eks ua 7020408595 ]liksfu dkacGs iksLVs 
HkkX;uxj eks ua 9823031227]gs fn-27-03-2023 jksth osG 00-57 ok LVs-Mk 04 oj 
jokuk  
 

?kVukLFkGko:u ijr %& HksV iq<s pkyq 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks fu xksckMs  iksLVs HkkX;uxj eks ua 8805957400 
 
 rikfld vf/kdkjh %& liksfu pOgk.k ]iksLVs HkkX;uxj eks ua 7020408595   
 
nk[ky dj.kkj %& liksfu dkacGs iksLVs HkkX;uxj eks ua 9823031227 
 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh%&liksmifu rkukth f’kans eks ua 7972267610  
 

lax.kd vkWijsVj%& eiksdkW@2673 fnik dkacGs  eks ua 9766812295 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
  

 

 

 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 144/2023 कलम 283 भादवी िद 27.03.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 144/2023 
कलम 283 भादवी  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद 27.03.2023 रोजी 14.00 
वा. निवन बस थानक समोर 
रोडवर 
 
 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.27.03..2023 रोजी वेळ   
16.44 वा.नोदंनं 44 
 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा- रामचं  
िकशनराव काळे  वय 46 वष 
पो.हेका. 832 ने  पो े देगलुर 
मो नं 8830899396 
 
 
 
आरोपीचेनाव  

 

खुलासा:---सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीने आप ा ता ातील आटो ा चालकाने ाचे ता ातील 
वाहन हे सावजिनक रोडवर  येणारे जाणारे वाहनास अडथळा 
िनमान केला व वा ा ा  िजवीतास धोका िनमान होईल अशया 

थतीत रोडचे म े भागी निवन बस थानक समोरील सावजिनक 
रोड वर उभा केलेला िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
 
दाखलकरणार:-पोहेका 2350 जाधव     .ने. पो े देगलुर 
 
तपािसकअंमलदार-    पोहेकॉ 1984 सकनुरे  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 



 
 
 
 
 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 145/2023 कलम 283 भादवी िद 27.03.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 145/2023 
कलम 283 भादवी  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद 27.03.2023 रोजी 15.00 
वा. जुने बस थानक समोर 
रोडवर 
 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.27.03..2023 रोजी वेळ   
17.25 वा.नोदंनं  45 
 
  

िफयादीचेनाव व प ा- रामचं  
िकशनराव काळे  वय 46 वष 
पो.हेका. 832 ने  पो े देगलुर 
मो नं 8830899396 
 
 
आरोपीचेनाव  
 

 

खुलासा:--- सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीने आप ा ता ातील आटो ा चालकाने ाचे ता ातील 
वाहन हे सावजिनक रोडवर  येणारे जाणारे वाहनास अडथळा 
िनमान केला व वा ा ा  िजवीतास धोका िनमान होईल अशया 

थतीत रोडचे म े भागी जुने बस थानक समोरील सावजिनक 
रोड वर उभा केलेला िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
दाखलकरणार:-पोहेका 2350 जाधव     .ने. पो े देगलुर 
  
तपािसकअंमलदार-    पोहेकॉ 1984 सकनुरे  पो. े .देगलुर 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो.िन. ी.माछरे साहेब   9821159844  

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 



 

 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 146/2023 कलम 283 भादवी िद 27.03.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 146/2023 
कलम 283 भादवी  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद 27.03.2023 रोजी 17.00 
वा. निवन बस थानक समोर 
रोडवर 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.27.03..2023 रोजी वेळ   
17.51 वा.नोदंनं 46 
 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा- रामचं  
िकशनराव काळे  वय 46 वष 
पो.हेका. 832 ने  पो े देगलुर 
मो नं 8830899396 
 
 
 
आरोपीचेनाव  
 

 

खुलासा:---सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीने आप ा ता ातील आटो ा चालकाने ाचे ता ातील वाहन 
हे सावजिनक रोडवर  येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमान केला व 

वा ा ा  िजवीतास धोका िनमान होईल अशया थतीत रोडचे म े 
भागी निवन ब थानक समोरील सावजिनक रोड वर उभा केलेला िमळुन 
आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
दाखलकरणार:-पोहेका 2350 जाधव     .ने. पो े देगलुर 
  
तपािसकअंमलदार-    पोहेकॉ 2462 क े    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. उ माननगर  गुरन ं45/2023कलम 283 भादंवी माण े द.27/03/2023 

ज हा/ठाण े गुरन ं/ कलम  गु.घडला /गु हा दाखल/  ता . 
वेळ व ठकाण 

खबर देणार यांचे नाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

   हक कत  

पो. टे. 

उ माननगर 

ज.नांदेड  

ो गुरन ं

45/2023 

कलम 283 

भादंवी माण े

 
 

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण  :--

- द27/03/2०23च े 16.00वा   
समुारास ठकाण  :-- 

बस थानक जवळ रोडवर 

म यभागी उ माननगर 

ता.कंधार  

 
अंतर व दशा   :- पुवस 

00 क.मी  
 
गु हा दाखल.ता.वेळ :-- द 

27/03/2023 वेळ   18.41वा टे 

डा न ं19वर  

 
िमळाला माल :--   

फयाद च े  नाव नाव :--- 

रंगनाथ एकनाथ भारती  वय 

55वष यवसाय नौकर   

पो.हे.कॉ/.2499 पो. टे 

उ माननगर ता.कंधार   ज 

नांदेड  मो.न ं9579854437 

 

आरोपीच ेनाव :--  

आरोपी अटक :-- नाह  

 
 

खलुासा:--सादर वनंती क  वर नमूता वेळ  व ठकाणी यातील 

नमुद आरोपीन े या या  अँपे अँटो हा बस थानक रोडवर. 

रोडच ेम यभागी सावजिनक रोडवर लोकांच े ज वतास धोका 
िनमाण होईल  अशा थतीत उभा केललेा िमळून आला वगैरे 

फयादव न सदरचा गु हा दाखल क न मा.सपोिन भारती 
साहेबांच ेआदेशान े बट पो.हे.कॉ /2499भारती  यांचेकडे दला  
दाखल करणार :-- HC/1964 म के पो. टे . उ माननगर ता. 
कंधार ज.नांदेड 

तपािसक अंमलदार :-- पोहे.कॉ./2499भारती साहेब  पोलीस 

टेशन उ माननगर मो न ं  9579854437 

 

पोलीस टेशन भार  अिधका-याच ेनाव व मोबाईल नंबर :-- 

मा.स.पो.िन भारती  साहेब पो. टे. उ माननगर मो.न.ं   

83789 89949 

आरोपीचे पवू इितहास- lnj iks LVs dMqu ekghrh vikIr  

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई ---- िनरंक 

 
 

 

 



पो टे२ अधापरू ्ग.ुर.नं. 90/2023 कलम _279,338,304,(अ)भा.द. व द. 27.03.2023 

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 च ेनाव व प ा, 
आरोपी अटक होय / नाह   

                 ह ककत  

अधापूर ् ग ु र न_पो. टे. अधापूर 

भाग 1 ते 5  

 

ग.ुर.न.ं 90/2023 कलम 

_279,338,304,(अ) 

भा.द. व माणे. 

गु हा घडला ता. व वेळ :- दनांक 

.22.03.2023 रोजी 
12.30वाजताचे सुमारास वारंगा 
फाटा ते नांदेड रोडवर पाड   

येथील द  मं दरासमोर ल 

हायवेचे सावजिनक रोडवर उ रेस 

05 कलोमीटर. 

 
 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 27.03.2023 चे  17.12 वा.  
न द नंबर :- 25वर  

 
. 
 
 

फयाद  चे नाव :  

 

आरोपी चे नाव _  

FIR दल ेका होय/नाह  :- _होय 

आरोपी अटक___ 

 
    
 

: िमळाला माल_  

गेला माल _ 

 

सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  चा 
भाऊ नामे ाने र तुकाराम भुरे व सोबत मुलगा गणेश अनसाजी 
नरवाडे व ीकांत बालाजी कांबळे असे भाऊ चालवीत असलेले मोटार 

सायकल मांक MH _26/BM_4257 वर बसून वारंगा फाटा ते नांदेड 

कडे जात असताना पारड  येथील द  मं दरासमोर ल हायवेचे 

सावजिनक रोडवर एक कार चे चालकाने याची ता यातील कार ह  

भरधाव वेगात हाय गयी िन काजीपणाने चालउन मोटार सायकल ला 
पाठ मागनू जोराची धडक दली यामुळे फयाद चा मुलगा गणेश 

नरवाडे वय 20 वष धंधा _मजुर  हा गभंीर जखमी होऊन मरण पावला 
आहे व याच ेसोबतचा ीकांत बालाजी कांबळे हा गभंीर जखमी झाला 
असून यातील मयताचे मरणास व जखमीचे जखमी हो यास यातील 

कार मांक 26/BQ _1572चा चालक कारणीभूत झाला आहे.वगरेै 

मजकुराचे जबाबाव न वर माणे गु हा दाखल. 

दाखल करणार_ -asi नंदे पोलीस ठाणे अमंलदार पोलीस टेशन अधापूर 

मोबाईल नंबर.9765764482 

.तपास _पो उप िन _आगलावे यां याकडे दला मोबाईल 

नंबर_9823143245. 

पो. टे. भार  अिधकार  -नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. िन गायकवाड 

साहेब पो. टे. अधापूर ्मो. न.ं _ 8888717999. 

आरोपीचे पवू इितहास- कार .MH _26/BQ _1572चा चालक नाव माह त नाह . 

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई ---- िनरंक 

 
                                                                                                                                                               



                                               पो. टे वमानतऴ पनाका नं.115/2023 कलम 294,504, 506, IPC. द.27/03/2023 
अ. 

. 
िज हावपो. ट.े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.वेऴ व ठकाण 

– दनांक 26/03/2023 

रोजी 19.30 वा.चे 

सुमारास ीरामनगर 

येथील राहते घरासमोर 

नांदेड पूवस 1 कमी 
 
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ- 

द  27/03/.2023 रोजी 
वेळ 19.04 वा टे.डा. 
34 

 
पो. टे 

वमानतऴ 

पनाका 
नं.115/2023 

कलम 

294,504, 
506, IPC 

 
फयाद   – मधकुर गंगाधर िगते वय 

65 वष यवसाय सेवािनवतृ   

रा. ीरामनगर नांदेड  मो. 
9822508932 
 
 
आरोपी -  

उशीराच े कारण- त येत ठक 
नस याने आज रोजी त येत बर  
होवुन त ार द याने  

 
खलुासा -सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपीन े फयाद स हणाला क , तु ह  

आमच े िभतंीला खेटुन प लर का भरता अस े हणनु 

िशवीगाळ करत असतानंा  फयाद  हणाला क , मी माझ े

जागेत बांधकाम करत आहे तमु या जागेत नाह  अस े

हणताच आरोपी हणाला क , तमुची एका एकाची तकुडे 

करतो तमु या मायची गांड, तू या मायला झवतो अस े

हणनू अ ील िशवीगाळ क न जवे मार याची धमक  

दली. वगैरे मजकुराच ेजबाबव न पोिन सा यांच ेआदेशान े

गू हा दाखल क न पुढ ल तपासकामी Npc 591 नागरगोज े

यांचकेडे दला  
दाखल करणार ASI गंलाडे मो. 9823551229 

तपास करणार – NPC 591 नागरगोज ेमो 8412879395 

आरोपीचे पवू इितहास-lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

आरोपीवर केलले े ितबंधक कारवाई ---- िनरंक 

 
 

 

 

 

 

 



¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 147/2023 कलम 65 ई  म ोॲ  िद. 27.03.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 147/2023 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 27.03.2023 रोजी वेळ 
13.00  वा. व ाळी येथे नांदेड 
देगलुर रोडवर सोनु हाँटेल 
समोर 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद. 24 .02..2023 रोजी वेळ 
20.03  वा.नोदं नं  32 
 
दाखल करणार- पोहेका 
2350 जाधव    .ने. पो े 
देगलुर 
मो.न. 9561435108 
 
 

िफयादी चे नाव  - कृ ा गंगाराम 
तलवारे   वय 35 वष पोना 580  .ने.   
पो. े . देगलुर मो.न. 9657707295 
 
आरोपीचे नाव  -  
 
िमळाला माल – देशी दा  िभंगरी सं ा ा 
180 एम एल मते ा काचे ा 08 बाँटल 
िकमती अंदाजे 560 पयाचा ो. गु ाचा 
माल  
    
आरोपीचा पुव इितहास – 

1) गुरन 90/2015 कलम 12(अ) 
मजुका   

खुलासा:--- सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व 
िठकानी यातील आरोपी हा िवनापरवाना 
बेकायदेिशर र ा  देशी दा  िभंगरी सं ा ा 180 
एम एल मते ा काचे ा 08 बाँटल िकमती 
अंदाजे 560 पयाचा ो गु ायचा माला चा चोरटी 
िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन 
आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल   
 
तपािसकअंमलदार-    पोना 625 प े     ने. पो े 
देगलुर 

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

 

आरोपीचे पवू इितहास- गुरन 90/2015 कलम 12(अ) मजुका   

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई ---- िनरंक 

 

 

 

 

 



                                      पोलीस ठाण ेमु ामाबाद     गुरन 54/2023 कलम 283.भादवी. दाखल दनाकं 27/03/2023 

पोलीस ठाण े

मु ामाबाद     

. .             .        

गुरन व कलम ग.ुदा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांच ेनाव व प ा 
मो.न. 

हक कत 

गुरन 54/2023 

कलम 283. 

भादवी. दाखल 

 
 
 
 
 
 
  
 

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण. दनांक 

27/03/202 3रोजी 15.30.वाजताच े

मु माबाद त ेउदगीर जाणारे रोडवर 

समीर हॉटेल समोर ॉपर 

मु ामाबाद. 

 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनांक27/03/2023 

वेळ  18.46.वाजता 
न द नंबर 33 

 
 
दाखल करणार पो. टे मु ामाबाद 

Hc1996आडेकर पोलीस टेशन 

मु ामाबाद म . न9881815115. 

फयाद च ेनाव : - 

वशाल हादराव सयूवंशी वय 

32 वष यवसाय नोकर  

पोउपिन नेमणूक पोलीस टेशन 

मु माबाद मोबाईल 

नंबर9975802890. 

 
 
 
 
 
आरोपांची .  
 
 
 
 

 वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीन े

आप या ता यातील ऑटो .हा जाणारे येणा या 
रहदार स अडथळा िनमाण होईल व लोकाचं ेजी वतास 

धोका िनमाण होईल अशा थतीत रोडच ेम यभागी 
उभा केललेा िमळून आला वगैरे फयाद व न गु हा 
दाखल. 

 
 
तपास अिधकार   मु माबाद 

मो.न.ंASIपठाण म .न9623663100.. 

 
 
 
भार  अिधकार   

सपोिन भालचं  प माकर ितडके पो टे मु माबाद 

मो नंबर  

9823156052 
 
 

आरोपीचे पवू इितहास- lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई ---- िनरंक 

 
 

 



           पोलीस ठाण ेमु ामाबाद     . गुरन 56/2023 कलम283.भादवी. दाखल दनांक27/03/2023 

पोलीस ठाण े

मु ामाबाद     

. .             .        

गुरन व कलम ग.ुदा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांच ेनाव व प ा मो.न. हक कत 

गुरन 56/2023 

कलम 283. 

भादवी. दाखल 

 
 
 
 
 
 
  
 

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण. दनाकं 

27/03/202 3रोजी 15.49.वाजताच े

मु माबाद त ेउदगीर जाणारे रोडवर 

समीर हॉटेल समोर ॉपर 

मु ामाबाद. 

 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनाकं27/03/2023 

वेळ  18.53..वाजता 
न द नंबर 35 

 
 
दाखल करणार पो. टे मु ामाबाद 

Hc1996आडेकर पोलीस टेशन 

मु ामाबाद म . न9881815115. 

फयाद च ेनाव : - 

वशाल हादराव सयूवशंी वय 32 वष 

यवसाय नोकर  पोउपिन नेमणूक 

पोलीस टेशन मु माबाद मोबाईल 

नंबर9975802890. 

 
 
 
आरोपांची .  
 
 

तपास अिधकार   मु माबाद 

मो.न.ंASIपठाण म .न9623663100 

 वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन ेआप या ता यातील ऑटो हा जाणारे 

येणा या रहदार स अडथळा िनमाण होईल व 

लोकांच ेजी वतास धोका िनमाण होईल अशा 
थतीत रोडच ेम यभागी उभा केलेला िमळून 

आला वगैरे फयाद व न गु हा दाखल. 

 
.. 
 
 
 
भार  अिधकार   

सपोिन भालचं  प माकर ितडके पो टे 

मु माबाद मो नंबर  

9823156052 
 
 
 

आरोपीचे पवू इितहास- lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

आरोपीवर केलले े ितबंधक कारवाई ---- िनरंक 

 

 

 

                            



 

                                            पोलीस ठाण ेमु ामाबाद     गुरन 57/2023 कलम 283.भादवी. दनांक27/03/2023 

पोलीस ठाण े

मु ामाबाद     

. .             .        

गुरन व कलम ग.ुदा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांच ेनाव व प ा 
मो.न. 

हक कत 

गुरन 57/2023 

कलम283.भादवी. 
दाखल 

 
 
 
 
 
 
  
 

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण. दनांक 

27/03/202 3रोजी 16.07.वाजताच े

मु माबाद त ेउदगीर जाणारे 

रोडवर समीर हॉटेल समोर ॉपर 

मु ामाबाद. 

 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनांक27/03/2023 

वेळ  18.57..वाजता 
न द नंबर 36 

 
दाखल करणार पो. टे मु ामाबाद 

Hc1996आडेकर पोलीस टेशन 

मु ामाबाद 

म . न9881815115. 

फयाद च ेनाव : - 

गजानन द ा काळे वय 37 वष 

यवसाय नोकर . पोउपिन 

नेमणूक पोलीस टेशन 

मु माबाद मोबाईल 

नंबर9850072078. 

 
 

आरोपी…  

 
 

तपास अिधकार   मु माबाद 

मो.न.ंASIपठाण 

म .न9623663100 

 वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीन े

आप या ता यातील ऑटो.हा जाणारे येणा या रहदार स 

अडथळा िनमाण होईल व लोकांच े जी वतास धोका 
िनमाण होईल अशा थतीत रोडच े म यभागी उभा 
केललेा िमळून आला वगैरे फयाद   

व न गु हा दाखल. 

 
.. 
 
 
 
भार  अिधकार   

सपोिन भालचं  प माकर ितडके पो टे मु माबाद मो 
नंबर  

9823156052 
 
 
 

आरोपीचे पवू इितहास- lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई ---- िनरंक 

 
 

 



                 पोलीस ठाण ेमु ामाबाद     गुरन 55/2023 कलम283.भादवी. दाखल. दनांक 27/03/2023     .       

पोलीस ठाण े

मु ामाबाद     

. .             .        

गुरन व कलम ग.ुदा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांच ेनाव व प ा मो.न. हक कत 

गुरन 55/2023 

कलम283.भादवी. 
दाखल 

 
 
 
 
 
 
  
 

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण. दनांक 

27/03/202 3रोजी 15.38वाजताच े

मु माबाद त ेउदगीर जाणारे रोडवर 

समीर हॉटेल समोर ॉपर 

मु ामाबाद. 

 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनांक27/03/2023 

वेळ  18.50वाजता 
न द नंबर 34 

 
 
दाखल करणार पो. टे मु ामाबाद 

Hc1996आडेकर पोलीस टेशन 

मु ामाबाद 

म . न9881815115. 

फयाद च ेनाव : - 

गजानन द ा काळे वय 37 वष 

यवसाय नोकर . पोउपिन नमेणूक 

पोलीस टेशन मु माबाद मोबाईल 

नंबर9850072078. 

 
 
 
आरोपी-  
 
 
 
 

तपास अिधकार   मु माबाद 

मो.न.ंASIपठाण 

म .न9623663100 

 वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीन े आप या 
ता यातील ऑटो हा जाणारे 

येणा या रहदार स अडथळा िनमाण 

होईल व लोकाचं े जी वतास धोका 
िनमाण होईल अशा थतीत रोडच े

म यभागी उभा केललेा िमळून 

आला वगैरे फयाद   

व न गु हा दाखल. 

 
. 
 
भार  अिधकार   

सपोिन भालचं  प माकर ितडके 

पो टे मु माबाद मो नंबर  

9823156052 
 
 
 

आरोपीचे पवू इितहास- lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई ---- िनरंक 

 

 

                                       



                                    पोलीस टेशन मुखेड गुरण- 82/23कलम 498अ,323,504,506,34 भा द व दनांक  27/03/2023 

 

पोलीस 

टेशन  

 ग ुघडला व दाखल 

तार ख 

फयाद  व आरोपी खलुासा शेरा 

मखुेड गरुण- 82/23कलम 

498अ,323,504, 

506,34 भा द व 

 
 
 
 
 
 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण – 

सन 2019 पासून आज 

पावेतो फयाद चे सासर  

गुटूंर येथे व तांदळ  

तालुका मखेुड येथे 

 

गु हा दाखल- 

दनाक 27/03/2023 वेळ 

15.36 
Sd 21 
 
 

. गु हा दाखल करणार PN 

1001 जाधव 

पोलीस टेशन मखेुड. 

 

तपास करणार– ASI 

वाघमारे 

पोलीस टेशन मखुेड 

ज हा नांदेड  

 मोब. +91 9923481762 

फयाद  – 

 

आरोपी-  
 
 

 
 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबधंक कायवाह  – िनरंक 

 

घटना थळ  रवाना न द – 

 

घटना थळ  भेट  देऊन परत–   

 
 
 

खलुासा- 
      सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  

ठकाणी यातील फयाद स ितचे सासरचे वर ल 

लोक तु या नव या या आजारामुळे आ हाला 
शेती वकावी लागली आहे. तू लोकांची बाक  

दे यासाठ  तु या बापाकडून पैसे घेऊन ये 
.नाह तर तू घर  येऊ नको असे हणून 

िशवीगाळ क न जवे मार याची धमक  देत 

आहेत.तसेच नव याने फयाद स तू दसायला 
चांगले नाह स. तर  तु या व डलांची शेती बघून 

मी तुला केले आहे. तुझ ेव डलांची शेती माझी 
नाव े करायला सांग असे हणून फयाद स 

मारहाण क न उपाशी पोट  ठेवनू शार रक व 

मानिसक छळ केला वगरेै जबाब व न 

मा.पो.िन.सा  यांच े आदेशाने गु हा दाखल 

क न तपास कामी ASI वाघमारे यांच े कडे 

दला. 

 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई ---- िनरंक 
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आरोपीवर केलले े ितबंधक कारवाई ---- िनरंक
 

 

 



                                                                

   
 

   
      

                                    
  

 
  

 

  
    

    
  

 
 

    
      
     

    
 
 

   
   

 
   
     

 

        
        
         

         
         
     

 
      

 

          
आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई ---- िनरंक

 

 

 

 

 

 



         ¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 143/2023 कलम 65 ई  म ोॲ  िद. 27 .03.2023  

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 143/2023 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 27.03.2023 रोजी 07.00 
वाजता िज ा प रषद शाळे ा 
पाठीमागे पानटपरी जवळ 
शहाजी नगर देगलुर येथे  
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद. 27.03.2023 रोजी वेळ  
09.25  वा.नोदं नं  18   
 
दाखल करणार-ASI 
शेख   .ने. पो े देगलुर 
 
 

िफयादी चे नाव  - अ ासाहेब 
ानोबा जगताप   वय 31 वष 

पो.अ. 897  .ने.   पो. े . देगलुर 
मो.न.  8888828173 
 
 
आरोपीचे नाव  - 
 
िमळाला माल - देशी दा  िभंगरी 
स ाचे एकुण 07  बाँटल 70   
दरा माणे  490  माल 
 
.  

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा देशी दा  िभंगरी 
स ाचे एकुण 07 बाँटल 70   दरा माणे  490  माल चा 

ोगु याचा मुदेमाल सह चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने 
ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा 
दाखल   
  
तपािसकअंमलदार-    पो.हे.काँ  2822 कणकवळे   ने. पो 

े  देगलुर 

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

 

आरोपीचा पुव ईितहास – गुरनं 15/2015, 427/2016, 235/2017,436/2017, 385/2018,525/2021,178/2022 कलम 65 ई म.दा.का. 

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई ---- िनरंक 

 

 

 

 



 

(DCR) पो. टे. लोहा  ग.ु र. न 70/2023 कलम 379 भा. द. वी द.27/03/2023 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न 70/2023 कलम 

379  

भा. द. वी 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला:- दनांक 23/03/2023 

रोजी 21:00 वाजता ते दनांक 24-03-

2023 रोजी चे सकाळ  06.00 

वाजताच ेदर यान लोहा ते पालम 

जाणारे रोडवर बालाजी ो हजन 

टोअस समोर लोहा तालकुा लोहा 
उ रेस 02 क. .मी अतंरावर 
 
गु हा दाखल:-   द.27/03/2023 रोजी 
चे 19.11 वा डायर  न द 18 वर 

 

FIR त दली:-   होय  

   
 

उिशरा च ेकारण- फयाद  हा मोटर 

सायकलचा आज पावतो शोध घेऊन 

िमळून  न  आ याने आज रोजी 
पोलीस टेशन ला हजर येऊन त ार  

जबाब द याने . 

 फयाद  च ेनाव व प ा-: ब ुवाहन पता .िभवाजी रोडे वय 

52 वष  यवसाय  - प टंग (पटर ) राहणार जरेवाड  

तालकुा परळ  ज हा बीड मोबाईल नबंर 9405464358 

 
 
  

आरोपी च ेनाव व प ा--1) अ ात 

 
 
 

आरोपी अटक:-  नाह  

 
 

दाखल करणार:- HC 2111 ितडके पो. टे. लोहा मो 
न.9767242111 

 
 
 

  गेला  माल-: मोटार सायकल .MH-20  CM-9398 हरो 
कंपनीची काळया रंगाची जनुी वापरती कंमती रंग अदंाज े

30,000/- पया ची  
 
 

खुलासा;  
        सादर वनंती क , वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी  यातील 

फयाद  व याचा मलुगा असे व म चहा कंपनीची जा हरात वॉल 

प टंग चे काम क न याची मोटार सायकल मांक MH-20  - 

CM-9398 हरो कंपनीची काळया रंगाची कमती अदंाज े30,000/- 

( तीस हजार) पयाची हँडल लॉक क न ो हजन टोअस चे 

मालक रघवुीर सनपुरकर यांचे दकुाना या समोर उभी क न 

गॅलर म ये झोपी गेल ेअसता कोणीतर  अ ात चोर याने चो न 

नेली आहे. वगरेै मजकुराचे जबाब व न मा. पो. िन तांबे साहेब  

यांचे आदेशान े गु हा दाखल क न पुढ ल तपास  HC 2323 

जामकर   यां या कडे दला. 
 

तपासी अमंलदार-HC 2323 जामकर   

 यां याकडे दला मो.न 9970975476 

 

 स. पो.नी तांबे साहेब मो न. 888822811 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

    मा.पो.िन/ तांबे  साहेब . पो. टे. लोहा मो. नं. 9850188100 

 
केलेला तपास:- 

 

मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना:- 

 

आरोपीचा पूव इितहास-  आरोपी अ ात आहे. 

आरोपीवर केलले े ितबंधक कारवाई ---- िनरंक 

 
 



                         पोलीस टेशन सदखेड    (DCR) भाग 6 गु.र.न 17/2023 कलम 283 भा.द.वी  द.27/03/2023 

पो टे च ेनाव गुरनं व कलम गु हा /आ  /पनाका  घडला व दाखल           फयाद                  ह ककत 

पो टे सदखेड भाग 6 गु.र.न 17/

2023 कलम 283

भा.द.वी 

  

िमळाला माल –

 िनरंक 

  

  

  

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण : -

दनांक 27/03/2023 रोजी 15.20वाज

ता मौज ेपालाईगुडा जवळ पालाईगुडा ता.

मा र दि णेस 07 कमी. बीट नं 01 

  

ठकाण- मौज ेपालाईगुडा जवळ पालाईगुडा 

 ता.मा र 

  

दाखल वेळ-

द 27/03/2023 वेळ 16.28 वाजता न

द नं.11 

दाखल करणार :-

 पोहेकाँ 2356 डी.जी.चौहाण  पो. टे. सद

खेड मो.नं.7499005925 

 

फयादी-

 दपक रामचं  भोपळे वय 56 वष वसा

य नौकरी पोिलस उपिनरी क नेमणुक पोली

स टेशन         सदखेड िज.नांदेड 

मो.नं 9423926150 

  

 

आरोपी –     

  

  

आरोपी अटक-  नाही 

खुलासा ---

   सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील याती

ल आरोपी हा आप या ता यातील अँटो  हा  पालाईगुडा फाटा 

येथे  सावजणीक रोडवर उभा क न येणारे जाणारे वाहनातील 

लोकांचे िजवीतास धोका िनमाण होईल अशा रतीने उभा 

केलेला िमळुन  आला  वगैरे व न वर माणे गु हा दाखल क न 

पुढील तपास कामी मा स पो िन साहबे यांचे आदशेाने hc 

2106 पठाण साहबे यांचेकडे दे यात आला  मो नं. 

9309574775 

  

तपािसक अंमलदार-

 पो.हे.काँ.2106 एच.एस.पठाण मो.नं.  9309574775 

पो टे भारी अिधकारी-

 सपोिन कनगे सा. पो टे सदखेड मो.नं. 9921010100 

 

आरोपीचा पूव इितहास- lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई ---- िनरंक 



  

      पोलीस टेशन सदखेड(DCR) भाग 6 गु.र.न 18/2023 कलम 283भा.द.वी     द.27/03/2023                                         

                                                                        

 

पो टे च ेनाव गुरनं व कलम गु हा /आ  /पनाका  घडला व दाखल           फयाद                  ह ककत 

पो टे सदखेड भाग 6 गु.र.न  

18/2023 कलम 283 

भा.द.वी 

  

िमळाला माल – िनरंक 

  

  

  

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण : -

दनांक 27/03/2023 रोजी 15.50वाज

ता मौज ेपालाईगुडा जवळ पालाईगुडा ता.

मा र दि णेस 07 कमी. बीट नं 01 

  

ठकाण-

 मौज ेपालाईगुडा जवळ पालाईगुडा  
ता.मा र 
 

दाखल वेळ-

द 27/03/2023 वेळ 16.40वाजता न द

 नं.12 

  

  

फयादी-

 दपक रामचं  भोपळे वय 56 वष 

वसाय नौकरी पोिलस उपिनरी क नेम

णुक पोलीस टेशन         सदखेड 

िज.नांदेड मो.नं 9423926150 

  

आरोपी –    

आरोपी अटक-  नाही 

  

 

खुलासा ---

  सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील यातील आ

रोपी हा आप या ता यातील अँटो हा  पालाईगुडा फाटा 

येथे  सावजणीक रोडवर उभा क न येणारे जाणारे वाहनातील 
लोकांचे िजवीतास धोका िनमाण होईल अशा रतीने उभा केलेला 

िमळुन  आला  वगैरे व न वर माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास 

कामी मा स पो िन साहबे यांचे आदशेाने hc 

2106 पठाण साहबे यांचेकडे दे यात आला  मो नं. 9309574775 

दाखल करणार :-पोहकेाँ 2356 डी.जी.चौहाण  पो. टे. सदखेड 
मो.नं.7499005925 

तपािसक अंमलदार-

 पो.ह.ेकाँ.2106 एच.एस.पठाण मो.नं.  9309574775 

पो टे भारी अिधकारी-

 सपोिन कनगे सा. पो टे सदखेड मो.नं. 9921010100 

 

आरोपीचा पूव इितहास- lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

आरोपीवर केलले े ितबंधक कारवाई ---- िनरंक 



                                                            

                                           (DCR) पो. टे. धमाबाद   गु र न 61/2023 कलम 65 ई म दा का  द.27/03/2023 

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  

 

धमाबाद  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु र न 61/2023 

कलम 65 ई म दा का  
 

गु हा घ. ता.वेळ ठकाण-  

27/3/2023 रोजी वेळ 18.10 

वा मौज ेबाचेगाव फाटा ता 

धमाबाद  

 
 

दा. ता.वेळ - दनांक 

23/03/23 

19.21  वाजता नोद न 25 

 
 
 

िमळाला माल-देशी दा  

िभगंर  सं या या काचे या 

180ml या 25 बाट या 

कमती 2000/- पयाचा 
 

फयादी- सभुाष बाबाराव मुंगल वय 38 

वसाय नोकरी पोलीस नाईक   ने पोलीस 

टेशन धमाबाद मो.9823021772 

 

आरोपी-  

आरोपी अटक - 27.03.2023 रोजी 20.09  वा 

टेशन डायर  न द मांक  26 माण े 

 

सीआरपीसी 41 (a) (1) माण ेनोट स दली . 
 

खलुासा -यातील आरोपी न े वनापरवाला बेकायदेशीर 

र या देशी दा  िभगंर  सं या या काचे या 180ml 

या 25 बाट या कमती 2000/- पयाचा माल चोरट  

व  कर या या उ ेशान े वतः या ता यात 

बाळगललेा िमळून आला हणून गु हा दाखल 

 
 

दाखल करणार-पोहेका◌/ॅ2428 बोगरे 
 
 
तपास करणार - सहा यक पोलीस उपिनर क आडे  

न ेपोलीस टेशन  धमाबाद मो.9923692588 

 

 

आरोपीचा पूव इितहास-  िनरंक 

आरोपीवर केलले े ितबंधक कारवाई ---- सीआरपीसी 41 (a) (1) माण ेनोट स दली . 

 
 



 

                       पो. टे. च ेनाव मांडवी गु न नं.  :- 21/2023  कलम :-  65( ई )म. दा.का द. 27/03/2023 

पो. टे. च े

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  

मांडवी  गु न नं.  :- 
21/2023 

कलम :-  65 

( ई )म. दा.का 
 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 27/03/2023 रोजी 17.00 वा चे सुमारास 

आरोपीचे राहते घर     मौ.पाड   

 
  
 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 27/03/2023चे 22.05वा.  
 

न द नंबर :- 16 वर  

 

उिशराचे कारण --  

िमळाला माल -700- एका नायलॉन या 
पशवीम ये 90ml मतेचे देशी दा  बॉबी सं ाचे 

20 बॉटल कंमत 35 पये येक  माणे. 

फयाद  चे नाव : यामराव मंगू 

च हाण वय 32 वष यवसाय 

नौकर    पो.का पोलीस टेशन 

मांडवी ता.मो.9881373223 

 
 

आरोपी चे नाव :-  

 
 
  

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 
 

आरोपी अटक :- िनरंक 

 

सादर वनंती क ,वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी  यातील आरोपी 
हा याचे राहते घर  एका  माचे डा या कोप यात देशी दा  बाबी 
सं ा या 90ml मते या 20 बॉटल येक  कंमत 35 पये 

माणे 700 पयाचा माल आप या ता यात वनापरवाना 
बेकायदेशीर चोरट  व  कर याच ेउ े याने ता यात बाळगलेला 
िमळुन आला हणुन  गु हा दाखल क न मा.स.पो.िन. साहेब 

यां या आदेशाने  पोहेका 1657 कदम यां या कडे दला. 
 

तपािसक --- पोहेका 1657 कदम पो टे मांडवी मो. नं.7218242057 

दाखल करणार ASI राठोड मो. .9421769181 

 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव :- .स.पो. िन. शेख साहेब पो. टे. मांडवी मो. नं. 8888822811 

 
 
 

 

आरोपीचा पूव इितहास- lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई ---- िनरंक 

 
 

 

 



      ¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन.148/2023कलम 65 ई  म ोॲ  िद 27.3.2023  

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

गूरन.148/2023 
कलम 65 ई  
म ोॲ  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद . 27.3.2023 रोजी वेळ 
15.00  वा सुगाव ब थानक 
समोर ता. देगलुर  
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 27.3..2023 रोजी वेळ 
21.57 वा.नोदं नं  57 
 
दाखल करणार-पोहेकाँ 
2350 जाधव.ने. पो े देगलुर 
 
 

िफयादी चे नाव  - सुिनल िव नाथ पञे  
वय 43 वष पोना 625 ने.   पो. े . देगलुर 
मो.न. 9049565699 
आरोपीचे नाव   
 
िमळाला माल –दा  िभंगरी संञा ा 180 ML 

मते ा काचे ा 07 बाटल िकंमती 490 
.चा ो.गु ाचा माल  

 
ितबंधक कायवाही – केला आहे. 

 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर दा  िभंगरी संञा ा 
180 ML मते ा काचे ा 07 बाटल िकंमती 490 .चा 

ो.गु ाचा माल चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ताचे 
ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा 
दाखल   
 
तपािसकअंमलदार-    पोना 580 तलवारे ने. पो े  देगलुर 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 

आरोपीचा पुवईितहास -.  
ितबंधक कायवाही – केला आहे. 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

 

 

 
   

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसंग घडला व कलम  

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसंग घडला व दाखल  

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

                 ह ककत  
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आरोपीचा पूव इितहास- lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई ---- िनरंक 



                                                       
         

 
        
        
 

    
  

  
   

   
 

  
     
    

  
   

 
    

    
     

    
  

 

      
       

    
 

 
         

 
    

       
    

 
         

     
    

     
 

          
         

         
        

         
          

         
      

 
        

  
 

        
  

 

आरोपीचा पूव इितहास- िनरंक 

आरोपीवर केलले े ितबंधक कारवाई ---- िनरंक 

 

 

 



               पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 149 /2023 कलम 12 अ मजुका   िद 27.03.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 149 /2023 
कलम 12 अ मजुका  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद. 27.03.2023 रोजी 17.30 
वाजताचे सुमारास  अलंकार 
बार समोरीस साव.रोडलगत 
देगलुर 
 
 
 
 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 27.03.2023  रोजी वेळ 
22.33  वा.नोदं नं  59 
 
 
दाखलकरणार:- 
पोहेका / 2350 जाधव      
.ने. पो े देगलुर 

 

िफयादीचेनाव व प ा 
 आशोक िव लराव यरपलवाड  
वय 35  वष वसाय नौकरी   
ने.  पो.काँ 3207 पो. े . देगलुर 
मोनं  8888803359 
 
आरोपीचे नाव – 
िमळाला माल – नगदी  350/- 

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

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपी हा अलंकार 
बार समोरील सावजिनक रोडलगत िहंडत िफरत लोकांकडुन पैसे घेऊन 
मट ाचे आक ावर लावुन ताचे फाय ासाठी सुञधार करण शंकर 
हातवळणे वय 26 वष रा. शारदानगर देगलुर यांचे सांगणे व न   क ान  
नावाचा  जुगार खेळत व खेळिवत  असताना नगदी  350/-  व जुगाराचे 
सािह  सह िमळुन आला नुन वगैरे िफयाद व न गु ा दाखल .. 
 
तपािसकअंमलदार-     पोहेका  सपोउपिन िमरदोडे         ने पो 

ेदेगलुर 

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

 

 

आरोपीचा पूव इितहास- िनरंक 

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई ---- िनरंक 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस ठाणे  मु ामाबाद     गुरन 58/2023 कलम 65 (E) म दा का द. 27/03/2023 

पोलीस ठाणे 

मु ामाबाद     . .             

.         

गुरन व कलम गु.दा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांचे नाव व 

प ा मो.न. 

हक कत 

गुरन 58/2023 

 
कलम 65 (E) म दा का 
माणे दाखल 

 
 
 
 
 
 
  
 

गु.घ.ता.वेळ ठकाण द. 

27/03/2023 रोजी  19:10 वा. घराचे बाजूला 
मोक या जागेत दापका (गुं)ता. मखेुड  

 
 
 
 
 
िमळाला माल :-  एका ला टक या   10 

िलटर मते या कॅन याम ये  09 िलटर 

गावठ  हातभ ट ची दा  आंबट उ ट वास 

येत असलेली ित िलटर कमती 100/.- 

पये दरा माणे ो.गु हाचा माल असा  
एकूण 900/- पये चा माल  

 
 
 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ द.27/03/2023 

वेळ 21:30 वाजता 
न द नबंर 38 वर 

 
 
 

फयाद च ेनाव :- वशाल 

हादराव सूयवंशी  वय 32 

वष  यवसाय नौकर  

पोउपिन  नेमणूक 

पो. टे.मु माबाद ता.मखेुड 

मो.नंबर 

9975802890 
 
 
आरोपी :-  

 सादर वनंती क  वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन ेआपल ेता याता वनापरवाना बेकायदेशीर र या 
गावठ  हातभ ट ची दा  चोरट  व . कर याचे उ ेशान े

आप या जवळ 09 िलटर  कमती 900/- पयाची दा  बाळगनू 

िमळून आला वगरेै फयाद  व न  गु हा दाखल क न मा. 
सपोिन साहेबांचे आदेशाने पुढ ल तपास कामी -ASI ताहेर शेख   

यां याकडे दे यात आला  
 
 
तपास अिधकार  :- 

ASI ताहेर शेख   

  पोलीस ठाणे मु माबाद  

मो नं.8421437070 

 
 

दाखल करणार :-पोहेका◌ ॅ1996 आडेकर    

पो. टे मु ामाबाद मो.नं.9881815115 

 
पो. टे. भार  अिधकार  

सपोिन/ भालचं  पदमाकर ितडके मो.न.9823156052 

पोलीस ठाणे मु माबाद 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

आरोपी - 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

आरोपी - 

 



 

 
आरोपी - 

 





                                         
 
 



                                                   पोलीस ठाणे मु ामाबाद    गरुन 59/2023 कलम 65 (E) म दा का माणे दाखल द.27/03/2023 

पोलीस ठाणे 

मु ामाबाद     . 

.             .         

गरुन व कलम ग.ुदा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांच ेनाव व प ा 
मो.न. 

हक कत 

गुरन 59/2023 

 
कलम 65 (E) म दा का 
माणे दाखल 

 
 
 
 
 
 
  
 

गु.घ.ता.वेळ ठकाण द. 

27/03/2023 रोजी  19:20 वा. आरोपी या 
घरा समोर मोक या जागेत दापका 
(गंु)ता. मखुेड  

 
 
 
 
 
िमळाला माल :-  एका ला टक या   10 

िलटर मते या कॅन याम ये  10 िलटर 

गावठ  हातभ ट ची दा  आंबट उ ट वास 

येत असलेली ित िलटर कमती 100/.- 

पय ेदरा माणे ो.गु हाचा माल असा  
एकूण 1000/- पये चा माल  

 
 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ द.27/03/2023 

वेळ 21:57 वाजता 
न द नंबर 40 वर 

फयाद च ेनाव :-गजानन द ा 
काळे  वय 37 वष  यवसाय नौकर  

पोउपिन  नेमणूक 

पो. टे.मु माबाद ता.मखेुड 

मो.नंबर 

9850072078 
 
 

आरोपी :-  

 सादर वनंती क  वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीने आपल े ता याता वनापरवाना बेकायदेशीर र या 
गावठ  हातभ ट ची दा  चोरट  व . कर याचे उ ेशान े

आप या जवळ 10 िलटर  कमती 1000/- पयाची दा  

बाळगनू िमळून आला वगरेै फयाद  व न  गु हा दाखल 

क न मा. 
सपोिन साहेबांचे आदेशान े पुढ ल तपास कामी -ASI ताहेर 

शेख   यां याकडे दे यात आला  
 
 
तपास अिधकार  :-ASI ताहेर शेख    पोलीस ठाणे मु माबाद  

मो नं.8421437070 

 
 

दाखल करणार :-पोहेका◌ॅ 1996 आडेकर    

पो. टे मु ामाबाद मो.नं.9881815115 

 

पो. टे. भार  अिधकार  

सपोिन/ भालचं  पदमाकर ितडके मो.न.9823156052 

पोलीस ठाणे मु माबाद 

 

 



                पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 150/ 2023 कलम 12 अ मजुका   िद 27.03.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 150/ 2023 
कलम 12 अ मजुका  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद. 27.03.2023 रोजी 16.45 
वा. करडखेड बस थानक 
सावजिनक रोडवर  
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 27.03.2023 रोजी वेळ 
23.40   वा.नोदंनं  63 
 
 
 
दाखलकरणार:- 
पोहेकाँ 2350 जाधव   .ने. 
पो े देगलुर मो. न.  1 

 

िफयादीचेनाव व प -  साहेबराव जमनाजी 
सगरोळीकर वय 34 वष वसाय नोकरी 
पोका / 2613  ने. पो. े . देगलुर    मो.न. 
901185443 
 
आरोपीचे नाव - 
 
िमळाला माल – नगदी  340 /-   मटका 
जुगाराचे सािह   
 
आरोपीअटकता. वेळ व  
नोदंनं:-- .नाही 
 
आरोपीचा पुवइितहास –  
 

ितबंधक कायवाहीः -  

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी हा  करडखेड बस थानक येथे  
सावजिनक रोडवर  लोकांकडुन पैसे घेऊन मट ाचे 
आक ावर लावुन ताचे फाय ा साठी सु धार 
राम िप.रावसाहेब हातवळणे वय 45 वष   रा. 
शारदानगर ,देगलुर  यांचे सांगणे व न क ाण  
नावाचा मटका जुगाराचे सािह  सह िमळुन आला 

नुन वगैरे िफयाद व न गु ा दाखल .. 
 
तपािसकअंमलदार   - पोना 2332 प ेवाड   
ने पो ेदेगलुर 

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

 

आरोपीचा पुवइितहास –  
 

 

 



                         पोलीस ठाण ेमु ामाबाद     गुरन 60/2023  कलम 65 (E) म दा का माण ेदाखल द. 27/03/2023 

पोलीस 

ठाणे 

मु ामाबाद     

. .             .        

गरुन व कलम ग.ुदा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांच ेनाव 

व प ा मो.न. 

हक कत 

गरुन 60/2023 

 

कलम 65 (E) म दा 
का माणे दाखल 

 
 
 
 
 
 
  
 

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण द. 

27/03/2023 रोजी  19:30 वा.आरोपीचे घराच े

बाजसू उ रेस 15 KM मोक या जागेत 

दापका (गु)ंता. मखेुड  

 
 
 
 

िमळाला माल :-  एका ला टक या   10 

िलटर मते या कॅन याम ये  09 िलटर 

गावठ  हातभ ट ची दा  आंबट उ ट वास 

येत असलेली ित िलटर कमती 100/.- पये 

दरा माणे ो.गु हाचा माल असा  
एकूण 900/- पये चा माल  

 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ द.27/03/2023 

वेळ 22:03 वाजता 
न द नंबर 41 वर 

फयाद चे नाव :-

शर फ हबीबखा◌ॉ 
पठाण   वय 56 वष  

यवसाय नौकर  

सपोउपिन   नेमणूक 

पो. टे.मु माबाद 

ता.मखेुड मो.नंबर 

9723663100 
 
 

आरोपी :-  

 सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीने आपले ता याता वनापरवाना बेकायदेशीर र या 
गावठ  हातभ ट ची दा  चोरट  व . कर याचे उ ेशाने 

आप या जवळ 09 िलटर  कमती 900/- पयाची दा  बाळगून 

िमळून आला वगरेै फयाद  व न  गु हा दाखल क न मा. 
सपोिन साहेबांचे आदेशाने पुढ ल तपास कामी -ASI ताहेर शेख   

यां याकडे दे यात आला  
 
 

तपास अिधकार  :- 

ASI ताहेर शेख   

  पोलीस ठाणे मु माबाद  

मो नं.8421437070 

 

दाखल करणार :-पोहेका◌ॅ 1996 आडेकर    

पो. टे मु ामाबाद मो.नं.9881815115 

 

पो. टे. भार  अिधकार  

सपोिन/ भालचं  पदमाकर ितडके मो.न.9823156052 

पोलीस ठाण ेमु माबाद 

 
 

आरोपीचा पुवइितहास –  

 

 



                          पोलीस ठाण ेमु ामाबाद     गुरन 61/2023 कलम 65 (E) म दा का द.27/03/2023 

पोलीस ठाण े

मु ामाबाद     . 

.             .         

गुरन व कलम ग.ुदा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांच े

नाव व प ा मो.न. 

हक कत 

गुरन 61/2023 

 

कलम 65 (E) म दा का 
माणे दाखल 

 
 
 
 
 
 
  
 

गु.घ.ता.वेळ ठकाण द. 

27/03/2023 रोजी  वेळ 20:00 वा.आरोपीच ेघरा समोर  

मोक या जागेत काश नगर बा-हाळ . ता.मखेुड  

 
 
 
 
 

िमळाला माल :-  एका ला टक या   10 िलटर मते या 
कॅन याम ये  10 िलटर  गावठ  हातभ ट ची दा  आंबट 

उ ट वास येत असलेली ित िलटर कमती 100/.- पय े

दरा माणे ो.गु हाचा माल असा  
एकूण 1000/- पय ेचा माल  

 
 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ द.27/03/2023 

वेळ 22:10 वाजता 
न द नबंर 42 वर 
 
 
दाखल करणार :-पोहेका◌ ॅ1996 आडेकर    

पो. टे मु ामाबाद मो.नं.9881815115 

  

फयाद च ेनाव :-शर फ 

हबीबखा◌ॉ पठाण   वय 56 

वष  यवसाय नौकर  

सपोउपिन   नेमणूक 

पो. टे.मु माबाद 

ता.मखुेड मो.नंबर 

9723663100 
 
 
आरोपी :-  

 सादर वनतंी क  वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीन ेआपल ेता याता वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या गावठ  हातभ ट ची दा  चोरट  

व . कर याच ेउ ेशाने आप या जवळ 10 िलटर  

कमती 1000/- पयाची दा  बाळगनू िमळून आला 
वगैरे फयाद  व न  गु हा दाखल क न मा. 
सपोिन साहेबांचे आदेशान ेपुढ ल तपास कामी पोना 
1402 म हं कर    यां याकडे दे यात आला  
 
 
 

तपास अिधकार  :-पोना 1402 म हं कर   
  पोलीस ठाणे मु माबाद  

मो नं.8421437070 

 
 
 

पो. टे. भार  अिधकार  

सपोिन/ भालचं  पदमाकर ितडके मो.न.9823156052 

पोलीस ठाणे मु माबाद 

 
 

आरोपीचा पुवइितहास –  

 

 

 



 पोलीस ठाणे मु ामाबाद   गुरन 62/2023 कलम 65 (E) म दा का माणे दाखल द.27/03/2023 

 

पोलीस ठाणे 

मु ामाबाद     . .             

.         

गुरन व कलम गु.दा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांचे नाव व 

प ा मो.न. 

हक कत 

गुरन 62/2023 

 
कलम 65 (E) म दा का 
माणे दाखल 

 
 
 
 
 
 
  
 

गु.घ.ता.वेळ ठकाण द. 

27/03/2023 रोजी  वेळ 20:20 वा.आरोपीच ेघरा 
समोर  मोक या जागेत मौज ेच हाणवाड  . 

ता.मखुेड  

 
 
 

िमळाला माल :-  एका ला टक या   10 िलटर 

मते या कॅन याम ये  09 िलटर  गावठ  

हातभ ट ची दा  आंबट उ ट वास येत 

असलेली ित िलटर कमती 100/.- पये दरा 
माण े ो.गु हाचा माल असा  

एकूण 900/- पय ेचा माल  

 
 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ द.27/03/2023 

वेळ 22:17 वाजता 
न द नंबर 43 वर 
 
 
 

दाखल करणार :-पोहेका◌ॅ 1996 आडेकर    

पो. टे मु ामाबाद मो.नं.9881815115 

  

फयाद चे नाव :- वशाल 

हादराव सूयवंशी वय 32 

वष  यवसाय नौकर  

पोउपिन   नेमणूक 

पो. टे.मु माबाद ता.मखुेड 

मो.नबंर 

9975802890 
 
 
आरोपी :- 
  

 सादर वनंती क  वर नमदु तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपीन े आपले ता याता 
वनापरवाना बेकायदेशीर र या गावठ  

हातभ ट ची दा  चोरट  व . कर याच ेउ ेशान े

आप या जवळ 09 िलटर  कमती 900/- पयाची 
दा  बाळगनू िमळून आला वगरेै फयाद  व न  

गु हा दाखल क न मा. 
सपोिन साहेबांचे आदेशाने पुढ ल तपास कामी 
पोना 1402 म हं कर    यां याकडे दे यात आला  
 
 
 
तपास अिधकार  :-पोना 1402 म हं कर   
  पोलीस ठाण ेमु माबाद  

मो नं.8421437070 

 
 
 
पो. टे. भार  अिधकार  

सपोिन/ भालचं  पदमाकर ितडके 

मो.न.9823156052 

पोलीस ठाणे मु माबाद 

 
 

आरोपीचा पुवइितहास –  

 

 



 

पोलीस ठाणे मु ामाबाद     गरुन 63/2023 कलम 283 भादवी. दाखल दनांक 27/03/2023 

पोलीस ठाणे 

मु ामाबाद     . .             

.         

गरुन व कलम ग.ुदा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांच ेनाव 

व प ा मो.न. 

हक कत 

गरुन 63/2023 

कलम 283 भादवी. 
दाखल 

 
 
 
 
 
 
  
 

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण. दनांक 

27/03/202 3रोजी 
18.05.वाजताचे सुमारास मौजे 
गोणेगाव फाटा मु माबाद ते 

देगलूर  जाणारे सावजिनक 

रोडवर 

 
 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ दनांक 

27/03/2023 

वेळ  22:20 वाजता 
न द नंबर 44 

 
 
 

दाखल करणार पो. टे 

मु ामाबाद 

Hc 1996 आडेकर पोलीस टेशन 

मु ामाबाद 

म . न9881815115. 

फयाद चे नाव : - 

छाया पांडुरंग मरेवाड 

वय 36 वष यवसाय 

नोकर . मपोहेकॉ 379 

नेमणूक पोलीस टेशन 

मु माबाद मोबाईल 

न.ं9075088353 

 
 
 

आरोपी:-  
 
 
 
 

 वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीने 

आप या ता यातील  वाहान आप ेऑटो हामु ामाबाद 

ते देगलूर जाणारे गोणेगाव फाटा येथे सावजिनक 

रोड या म येभागी चाल ू थतीत उभे क न वासी 
भरताना येणारे जाणारे वाहनास व पांदचार  लोकांना 
अटकाव  होईल अडथळा व याचे जी वत धोका होईल 

अशा थतीत िमळून आला हणून वगरेै फयाद व न 

गु हा दाखल क न मा.  सपोिन  साहेबांचे आदेशाने 

बीट पोना 811 यालावार यां याकडे दे यात आला  
 

तपास अिधकार   :- पुनाम  811 याला वार  
मो.न.ं7262845922 

भार  अिधकार   

सपोिन भालचं  प माकर ितडके पो टे मु माबाद मो 
नंबर  

9823156052 
 
 
 

आरोपीचा पुवइितहास –  

 

 



                                   Ikks LVs fcyksyh 44@2023  dye 504]506]34]Hkknoh fnukad 27@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  
 
fcyksyh  
 

 

xqUgk ?kMyk rkjh[k 

osG o fBdk.k &  

fnukad 27@03 

@2023 ps 10%30 ok ps 

lqekjkl xzke iapk;r 

dk;kZy; leksj  

 

fn’kk o varj %&  

nf{k.ksl 15 fd-eh- 

 

 xqUgk nk[ky-rk- 

osG-%& 

fnukad 27@03@2023 

jksth  osG 23%18  

oktrk LVs-Mk-uksan ua-

32 oj  

 

 

iukdk 

dzaekd  

44@2023  

dye 

504]506] 

34]Hkknoh   

  

 

 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& y{e.k 

fi-egknso gkaans o; 70 o”kZ O;olk; 

‘ksrh jk-vatuh rk-fcyksyh tkr 

fyaxk;r ft-ukansM eks ua 

7387165082 

 

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

vkjksihps  uko  %&  

vkjksih vVd %& ukgh 

 

 

[kqyklk%& lknj fouarh dh] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 
gs xIik ekjhr clys vlrkauk ;krhy vkjksihrkauh lax.ker d#u fQ;kZnhl 
vkEgkyk ?kj cka/kdkekl fojks/k dk dsykl vls Eg.kqu f’kohxkG d#u ftos 
ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs tckc o#u iukdk nk[ky - 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
1½ mi foHkkfx; iksyhl vf/kdkjh Jh- fodzkar xk;dokM /kekZckn eks ua -
9423193741 2-iksfu u#Vs iks-LVs  fcyksyh eks ua 9823802677 fn- 27-03-
2023 jksth osG  23%23  ok LVs-Mk 33 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %& HksV iq<s pkyw- 

 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu u#Vs  iks-LVs  fcyksyh eks ua 9823802677 

 rikfld vf/kdkjh %& liksfu vkuan izdk’k eGkGs iks-LVs- fcyksyh  eks-ua- 

9518799390         

            

nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW @208 dkSBdj  iks-LVs- fcyksyh eks-ua- 9923799208  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 


