
पोलीस टेशन रामतीथ  गुरन.ं 30/2023 कलम  12अ.म.ु ज.ु का दनांक. 28/2/.2023 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण 

व दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर, आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 
अटक होय /नाह  

हक कत 

पोलीस 

टेशनच े

नाव 

रामतीथ 

गुरन ं 30/2023 

कलम 12 अ.म.ु 

ज.ु का 
 
 
 
 
 गु ाच ेकारण : 

:-  
 
 
 

िमळाला माल:- 

नगद  2,700/ 

पय ेव जगुाराच े

सा ह य  

 गु हा घडला दनांक 

27/2/2023 च े21.30 वा  
ठकाण :- 

बेळकोणी खुद ामपचंायत 

इमारती जवळ ता. बलोली  
पुवस  22 कमी 
 
 
 गु हा दाखल दनांक:- द-

.28/2/23 टे डा.नोद न.ं 3 वर 

वेळ 00.50  

 
 

 चेक िल टची पुतता केली 
अगर कस े :-होय 

 

पुव  दाखल गु हे – 

केललेी कारवाई 

 फयाद च े नाव  व प ा:- संजय 

माधवराव िशंदे वय 38 वष पो का 
180 पो टे रामतीथ 

मोन.9881230287  

 
 
एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
 
 
 आरोपीच ेनाव व प ा:-  
 

 आरोपी अटक :- 

 Crpc कलम 41 (अ) (1) माण े

नोट स देवुन सोड़ यात आले  

माननीय पोलीस अधी क साहेब 

यांच ेसूचना माण े

खलुासा :- सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपीन े  आपल े ता यात िततली 
भवरा नावाचा गुडगुड  जुगार खेळवीत असताना 
िमळून आला हणनू याचे व  व रल माण ेगु हा 
दाखल क न      मा..सपोिन सा यांच ेआदेशान ेपुढ ल 

तपास कामी बीट. अमलदार  Hc/24 76 पठाण सा.याच े

कडे दला  
 
दाखल करणार. PSI ...राठोड  पो टे रामतीथ मो..+91 

94231 37924 
 
 
 तपासी अिधकार :- पोहेका.2476 पठाण    पो टे 

रामतीथ मो न .+91 98230 27725 

 
 
 भार  अिधकार –सपोनी दघ ेसाहेब.             

मोन.ं+91 98342 55985  

 

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

 
 
 



पो. टे. च ेनाव हमायतनगर गु न नं.  :45/2023 कलम:-188भा.द.वी. व 135 म. म पो का द. 28/02/2023 

पो. टे. च ेनाव  गुरन / आ.म ृ/ 

पनाका / िमिसंग 

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  

हमायतनगर गु न न.ं  

:45/2023 

कलम:-188 

भा.द.वी. व 135 

म. म पो का 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द.27 /02/2023रोजी सायंकाळ  

19:55वा..च ेसमुारास 

 
 
ठकाण : हनुमान मं दराजवळ 

रोडवर डोलार  गावात 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 28/02/2023च ेवा. 01:39 

न द नंबर :- 04वर  

 

दाखल करणार:- सपोउपिन ठाकरे 

पो. टे. हमायतनगर  मो. न.ं 

9834774799 
 
 
 

फयाद  च ेनाव : पवन मा तीराव 

चौधर  वय 43वष यवसाय नोकर  

पोलीस टेशन हमायतनगर 

ता. हमायतनगर  ज. नांदेड मो. 
न.ं9552282895. 

 
 
आरोपी च ेनाव :  

FIR दल ेका होय/नाह  :- होय. 

आरोपी अटक :- नाह . 

चेकिल ट ची पूतता केली आहे :- 

 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी  
यातील आरो पतानंी िशवजयतंी िमरवणूक 

काढ याची परवानगी न घतेा तसेच वा  

वाजव याची परवानगी न घतेा िमरवणूक काढून मा 
ज हािधकार  साहेब नांदेड यांची संदभ जा  

2023/आरबी-1/डे क -2/टे(4ak)/जमावबंद  

/ . .09(04) दनाकं 22फे ुवार  2023अ वये 

ज ाम ये जमावबंद चा आदेश लाग ू असताना 
सावजिनक र या घोषणा देणार नाह त वा  

वाज वणार नाह त अस े आदेश असनू सु ा आदेश 

आदेशाच े उ लघंन क न सावजिनक शांतता भगं 

केली वगैरे जबाबा व न गु हा दाखल आहे. 

तपािसक अिधकार -  स प उपनी के बी कागण ेमॅडम 

 

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

पोिन बी.ड .भसुनुर पो. टे. हमायतनगर  मो. न.ं 

9834774799 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 
 
 



पो टे   उमर    ग.ु र .न 46/2023 कलम 353,379,114,34,भा .द.वी.48म.ज.अ.15 पयावरण हा्स माण.े 

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

वेळ 

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

   हक कत  

पो टे चे नाव 

 
 
पोलीस टेशन, 

उमर  पो टे   

गु हा घडला.ता 
वेळ ठकाण 

द 27/02/2023 च े

21.45 वा या 
समुारास गोरठा 
उमर  रोडवर ल 

मामा चौका या 
जवळ रोड ता.उमर    

 
 
 
 
 
टे डा नं 06 

दाखल  

द.28/02/2023.वे
ळ07:45 

गुरन—ं 46/2023 

कलम 

353,379,114,34 

भा.द.वी 48 म.ज.अ 

15  पयावरण हास 

 
 
 
 
 
 
 
 
दशा व अंतर:-

उ रेला02 कमी 

फयाद  ;-मयूर सयूकांत शेळके 

वय 38 वष यवसाय नोकर  

मंडळअिधकार  तहसील कायालय 

तालुका उमर  . मो.न.9021572361 

 

आरोपी नाव:-  

गलेा माल:-- 10,10,000 व दोन 

बा्स रेती व ट पर टृक 

खुलासा- सादर वनतंी क  यातील नमुद न ेसगंणमत क न नमूद 

वेळ  व ठकाणीअवै  गन खिनज उ खननव वाहतूक ितबधंक 

पथक तहसील उमर  यांनीग त दर यान गोरठा उमर मामा 
चौकात रेतीने भरले या ट पर यात2 ास रेती 
क .10,000 . ट पर  क 10,00,00 .अस िमळून आ यान यास 

तहिसल कडे घे यास सांिगतले असता चालकांनीव यांचे सहकार  

आरोपीतांनी हु जत घालनू झटापट केले व टाळाटाळ केल े

पोिलसांना ंबोलावून यां या सम  रेितसह ट पर ज ी पंचनामा 
क न तहसील कायालयात लावललेा ट पर रेती सह वर ल 

आरोपीतांिन पळवनू नेला व आरोपीने े रत केल ेव पयावरणाचा 
हास अ वये जबाबाव न स.पो.िन.साहेब यांचे आदेशाने गु हा 
दाखल क न पढु ल तपासकामी बीट APकरे सा. यांचे कडे दल.े 

 
दाखल करणार:---PSOHC-1670जाधवउमर  पोलीस 

ठाणेअंमलदारपो ट टेशन उमर मो.न ं8888807597 

 

भार  अिधकार  –स.पो.िन करै मो. न ं7798354377 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 



पोलीस टेशन कनवट ग.ुर.न.ं 54/2023  कलम 283,भाद व द.28/02/2023 

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.ं 

54/2023 
 कलम 

283,भाद
व माण.े 

 द. 28/02/ 2023  रोजी  
वेळ 12.35 वाजताच े

समुारास आंबेडकर चौक  

कनवट ता कनवट जी 
नांदेड  द णसे  01 क. मी  
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

द.28/02/2023 

वेळ 12.51 वा.  
टे.डा .35 वर  

फयाद च ेनाव. सदािशव मा णकराव 

अनंतवार वय 37 वष  यवसाय नोकर  

pc 3209 नमेणूक पोलीस टेशन 

कनवट मो. न.ं 8484853632 

 
 
 
आरोपीच ेनाव. ;-     

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

आप या ता यातील ह डा कंपनीची कार ह  सावजिनक र यावर ल 

येणा या जाणा या लोकांना व वाहनानंा धोका, आटकाव, ईजा होईल अशा 
थतीत उभ ेकेल ेवगैरे मजकुरा या फयाद व न वर माण ेगु हा दाखल 

क न पुढ ल तपास कामी HC1062  वाडगुरे यां याकडे दला 
 
दाखल करणा;- HC 1766 पवार सर पो. टे. कनवट मो. 7620540203 

तपासी ;-Hc 1062 वाडगुरे पो. टे. कनवट. मो. न.ं  8805981062 

 
भार  अिधकार . .पो.िन. बोरस ेमो. न.ं 9309737394  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



पो टे   उमर      गु. र .न 47/2023   कलम,379,,भा .द.वी. माण.े 

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

वेळ 

गुरन/ंकलम खबर देणार यांचे नाव व प ा फयाद / 

आरोपी 
   हक कत  

पो टे चे नाव 

 
 
पोलीस टेशन, 

उमर  पो टे   

गु हा घडला.ता 
वेळ ठकाण 

द 23/02/2023 च े

16.00 वा या 
टेट बकँ ऑफ 

इं डया चे समो न 

रोडवरता.उमर    

 
 
टे डा नं 14 

दाखल  

द.28/02/2023.वे
ळ11:55 

गुरन—ं47/2023 

कलम 379, 

भा.द.वी 
 
 
 
 
 
 

दशा वअंतर::-

◌्प मसे02 कमी 

फयाद  ;-मोहन पोचल ु उलवेाड वय 

35 वष यवसाय शेती राहणार राव 

धानोरा तालकुा उमर  . 

मो.न.9022545847 

 

आरोपी  अ ात 

 
 
 
गलेा माल:-- हरो ह डा लडर लस 

पािसगं .MH26-AG-8178 का या 
रंगाची कमती अंदाजे20,000 जु.वा 

खुलासा- सादर वनतंी क  वर नमुद ता.व ठका ण नमदू यातील 

फयाद न े याचंी मोटार सायकल टेट बकँ उमर चे◌े समोर 

रोडवर लावून पसै े उचल यासाठ  बँकेत जाऊन परत आला◌ा 
असता मोटर सायकल दसूनआली नाह ितचा आवाज पावतेो 
शोध घतेला चोर  झा याची खा ी झा याने त ार दली वगैरे 

जबाबा व न मा...पो.िन.साहेब यांचे आदेशाने गु हा न द क न 

पुढ ल तपासHC2164भालेराव यां या कडे दला 
 

दाखल करणार:---PSOHC-2084खेडकरउमर  पोलीस 

ठाणेअंमलदारपो ट टेशन उमर मो.न ं 

भार  अिधकार  –स.पो.िन कहे ्मो. न ं7798354377 

घटना थळ  भेट देणारा अिधकार  – 

 
 
घटना थळ  भेट देवुन परत 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 
 
 
 



पो. टे. कंधार    आम ृनंबर 07/2023 कलम 174 crpc . द.28/02/2023 

 

पो. टे. चे 

नाव 

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

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आम ृनंबर 07/2023 

कलम  174 crpc माणे  

 आम ृघडला:- द.  वेळ व 

ठकाण 26/02/2023 रोजी 
चे  22  :30  वा  स. द . 

कंधार     

 
 
 
 
 
 

आम ृदाखल:-  

द.28/02/2023 वेळ  14 

:16    वाजता टेशन 

डायर  न द  18  वर 

 खबर देणार चे नाव :-   र वराज व ठलराव 

सोनकांबळे वय ४५ वष यवसाय चालक 

राहणार बौ ार वेस  कंधार मो न ं

9766557741 
 

FIR त दली का:-होय  

  मयताचे   नाव व प ा: -  मा ती व ठल राव 

सोनकांबळे वय 52 वष यवसाय नोकर  

MSEB ऑपरेटर राहणार बौ ार वेस  कंधार  

कंधार  

 

मरणाच ेकारण.  :- दय वकाराचा झटका 
येऊन  मृ यू .  

खलुासा-        सादर वनंती क    यातील मयत हा MSEB ऑ फस मुखेड येथे 

ऑपरेटर हणनू नोकर स होता व तो मखेुड कंधार येणे जाणे कर त होता 
दनांक 26/02/2023  रोजीतो सकाळ  मखेुड येथे युट स जाऊन युट  क न 

परत घर  आले व रा ी आठ वाजता घर  जेवण करत असताना यांना छातीत 

ास होत अस याने उपचार कमी डॉ टर क े यांच ेकंधार येथील दवाखा यात 

शर क केले व याच े  वर उपचार क न पुढ ल उपचार कमी स द कंधार येथे 

डॉ टरांनी रेफर केले तेथील डॉ टरांनी मयतास  तपासून रा ी  22: 30 वाजता 
मयत झालेले घो षत केले अं य वधी क न आज रोजी खबर द याने आ  

दाखल क न तपास  asi/ गणाचाय साहेब यांचेकडे दला . 
 

दाखल करणार:- pso / asi  कागणे    पो टे कंधार  मो नं 7262067016              

तपासी अमंलदार:--  asi / गणाचाय पोलीस टेशन कंधार. मो 9623391570                

   पोलीस टेशन भार  अिधकार  पोलीस िनर क /  पो िन पडवळ साहेब  

पोलीस टेशन कंधार मोबाईल नंबर  9420841070 

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

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

iksLVs mLekuuxj vke ̀dzaekd  09@2023 dye 174 ]flvkjihlh fn-28@02@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  
mLekuuxj  

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k & fn-12@02@2023ps 

10-00ok l-n-fo".kqiwjh ukansM 

;sFkhy  okMZ Ø 15 e/;s  

mipkj njE;ku èR;w 

 
] 
fn’kk o varj %&  
if'pesl 35 fd-eh  
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%& 

 fn-28@02@2023 jksthosG  

12-00 ok- uksanua- 11  oj 

 

  

xqju@ vijk/k dzaekd 
& vkè dzaekd  

09@2023 dye 174 

]flvkjihlh 

 
 
 
 
 
?kVukLFkG %&& l-n-

fo".kqiwjh ukansM ;sFkhy  

okMZ Ø 15 e/;s  

mipkjnjE;ku èR;w 

 

[kcjns.kkjkps uko o IkRrk %& ekjksrh 

ckckjko oMoGso;  o"kZ 20 O;olk; 

f'k{k.k  jk- dkilh ¼cq½ rk-yksgk  ft-

ukansM  eks ua 8999353115 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
e;rkps uko%& ckckjko ekjksrh oMoGs  
o; 52 o"kZ O;olk; 'ksrh jk-
dkilh¼cq½ rk-yksgk ft-ukansM 
 
ej.kkps dkj.k %&  ukfidhyk daVkGwu 
o cWdsps ?ksrysys dtZ dls QsMkos o 
eqyhps yXu dls djkos ;kfparsr 
dkGthr dks.krsrjh  fo"kkjh vkS"k/k 
fiowu  mipkjk njE;ku eR̀;w 
 
 
foyacukps dkj.k- vkt jksth iksLVsyk 
gtj ;sowu [kcj fnY;kus 

[kqyklk %& lknj fouarh dh]oj ueqn rk- osGh o fBdk.kh  ;krhy [kcj 

ns.kkj ;kaps  e;r oMhy vlwu R;kauh egkjk"Vª xzkeh.k cWd dki'kh ¼cq½ 

;kcWdsps ?ksrysys 1]08]853-17vls  dtZ   dls QsMkos ;kfparsr jkgwu  o 

'ksrkrhy lrrps ukihdhyk daVkGwu o eqyhps yXu dls djkos  ;k 

dkGthr jkgwu R;kauh R;kaps 'ksr xV Ø279 e/;s  dks.krsrjh fo"kkjh vkS"k/k 

fiY;kus  e;r ;kaps ukrsokbZdkauh R;kl çFke mipkj dkeh çk-vk-dsaæ 

dkilh ¼cq½ ;sFks nk[ky dsys R;kuarj l-n-fo".kwiqjh ukansM ;sFks nk[ky dsys 

vlrk e;r gk fn-12@02@2023jksth 10-00ok  mipkjk njE;ku ej.k 

ikoyk oxSjs [kcjho:u  vk-ez-nk[ky 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek-iks-mi-fu dsaæs lkgsc eksdz eks-ua  

98239 96314 gs fn-28@02@2023 jokuk osG 13-42LVs-Mk 14   

?kVukLFkGko:u ijr %&   HksV iq<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&] liskfu Hkkjrh iks-LVs- mLekuuxj eksdz 
8378989949 
rikfld vf/kdkjh %& ek-iks-mi-fu-dsaæs   lkgsc iks-LVs-mLekuuxj eks-ua  

98239 96314 

 nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW 2499 iksLVs mLekuuxj eks-ua  95798 54437 

fu;a=.k d{k vf/kdkjh %&  liksfu ft-fc-ljksns  eks ua 9823418121 

lax.kd vkWijsVj%&iksuk @1345 iVsy  eks ua 8830111580    

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

 
 
 
 
 



 
पो. टे. चे नाव िलंबगाव गु न न.ं  :- 27/2023 कलम :- 65 (ई) म.दा.का िद. 28-03-2023 

पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसंग घडला व कलम  

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

िफयादी चे नाव व प ा व मो. न.ं 
आरोपी चे नाव व प ा, आरोपी 
अटक होय / नाही 
.  

                 हिककत  

िलंबगाव गु न न.ं  :- 27/2023 
कलम :- 65 (ई) म.दा.का. 
 
 
िमळाला माल :- देशी दा  
िभंगरी सं ा या काचे या 
लेबल असले या 180 ml 

मते चा एकूण िसलबदं 
10बॉटल यके  60/- . 
दरा माणे िकं. अं. एकूण 
700/- . चा माल. 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 28-02-2023चे 13.20वा.  
िठकाण :- मोजे साया 
िशवारातील 
िशवार. ता. िज. नांदेड उ रे सहा 
िकमीिक िबट न0ं3 
  
 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

िद. 28-03-2023 चे 16.06वा.  
 
न द नंबर :- 17वर  
 
 

िफयादी चे नाव : गजानन 
भगवान खंडागळे वय 38 वष 
यवसाय नोकरी पो.का 28 57 

पो. ट िलंबगाव ता.जी .नांदेड 
मोबाईल नंबर 75 17 03086  67 
 
आरोपी चे नाव   
 
 FIR िदले का होय/नाही :- होय. 
 
 
आरोपी अटक :- नोटीस 
 
 
चेकिल ट ची पतूता केली आहे :- 

सादर िवनंती क  वर नमदू तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपीने िवना परवाना बेकायदेशीर र या देशी 
दा  िभंगरी सं ा असे लेबल असले या 180 

एम.एल. या  सीलबदं काचे या 10बाटल 
क.अ.700/- पये कमतीचा ो.  गु ाचा माल 

चोरटी िव  कर याचे उ ेशाने ता यात बाळगलेला  
िमळून आला वगैरे मजकुराचे फयाद  व न 
व रल माणे गु हा दाख ल  क न मा.स.पो.िन. 

साहेब यांचे आदेशाने पढु ल तपास कामी  ASi 

दामोदर  यांचेकडे दला.  
 
दाखल करणार :- PSO hc 2126 ध डगे पो. टे. 
िलंबगाव मो.न ं9763265999 
तपािसक अंमलदार :- ASI दामोदर पो. टे. िलंबगाव  
मो. नं . 9823971641 

 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :- स. पो. िन. पवार साहेब पो. 

टे. िलबगाव  मो. न9ं823288458 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 
 
 
 



पो. टे. उ माननगर आ. .न ं10/2023कलम 174CRPC माण े द 28/02/2023 

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

ठकाण 

खबर देणार यांच ेनाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

   हक कत  

पो. टे. 

उ माननगर 

ज.नांदेड  

आ. .न1ं0/2023कल
म 

174CRPC 

माण े 

 
आ. .चे कारण :-- 

इले क शॉक 

लागले या 
कारणाव न 

 
 

उिशराचे कारण :-- 

आ ह  दखुात 

अस याने आज रोजी 
पो टेला यवूेन जबाब 

द यान े 

आ. .घडला.ता वेळ 

ठकाण  :---  

द21/02/2०23चे 
11.29वा  
 ठकाण  :--  

स.द. व णपुरु   नांदेड 

वाड  52म य े

 

अंतर व दशा   :-- 
प मसे 35 क.मी  
 
 
आ. .दाखल.ता.वेळ :-

- 

 द 28/02/2023वेळ  

13.21 वा टे डा नं 13 

 

फयाद चे  नाव नाव :-- गजानन 

सभंाजी मोरे   वय 36वष यवसाय  

शेती रा.उमरा   ता. लोहा ज नांदेड  

मो.न ं 8007356787 

 
मयताच ेनाव :-- व ठल सभंाजी 
मोरे  वय 48वष रा.उमरा  ता. लोहा 
मरणाचे कारण :--  शेतातील 

वह र वर ल  व तु  मोटार  लावीत 

असताना यां या हाताला इले क 

शॉक लाग यान े  स.द. व णपुूर  

नांदेड येथे  उपचार दर यान मृ य ू

पावला 
 

खुलासा:--सादर वनतंी क  वर नमदु ता.वेळ  व ठकाणी 
यातील खबर देणार यांचा मयत भाऊ तो यां या शेतातील 

द.21/02/2023 रोजी 10.00वा सु वह र वर ल व तु मोटार 

लावीत असताना यास या या हातास इले क शॉक 

लाग यान े यांचे नातवेाईकांनी मयत यास स.द व णपुरू  

नांदेड यथेे उपचार कामी शर क केले असता तो उपचार 

दर यान11.29वा पवु   मरण पावला आहे वगैरे खबर व न 

आ.  दाखल क न तपास HC 2499 भारती यांचेकडे दला  
 
दाखल करणार :-- HC 2499 भारती पो. टे . उ माननगर ता. 
कंधार ज.नांदेड 

तपािसक अंमलदार :--HC 2499भारती   पोलीस टेशन 

उ माननगर मो नं   95798 54437 

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

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

 83789 89949 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माण े:- 

 

आरोपीचे पवू इितहास  - िनरंक 

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई- िनरंक 

 
 



पोलीस टेशन मदुखेड गुरन - 39/2023कलम -379भा द व दनाकं. 28/03/2023 

 

पोलीस 

टेशनच े

नाव 

मुदखेड  

गुरन व कलम  गुरन घडला.ता. वेळ. 

ठकाण. 

फयाद च ेनाव खलुासा 

मुदखेड गुरन - 

39/2023कलम -

379भा द व  

 
 
 

गुरन - दाखल 

ता.वेळ. दनांक. 

28/03/2023रोजी. 
15:09वा. टे डा. 
12वर  

 
 
 
 

दनाक. 23/02/2023वेळ 

22.00वा.  त े23/02/2023 

वाच े06:00 दर यान 

फयाद या घरासमोर 

धनगर ग ली मदुखेड 

तालुका मुदखेड ज हा नांदेड 

प मसे  1 कमी  
 उिशराच ेकारण = आज 

रोजी शोध घतेला परंतु 

िमळून न आ याने आज 

रोजी यऊेन त ार दली आहे  

 फयाद  — गजानन 

रामचं  कमळे  वय 30वष 

यवसाय यापार राहणार 

धनगर ग ली मदुखेड 

तालुका मुदखेड ज हा नांदेड 

मोबाईल मांक -

9623655078 
 

आरोपी- अ ात        गेला 
मला == फॅशन ो कंपनीची 
का ळा रंगाची रंगाची मोसा 
मांक एम हेच 26 बीफ 

0634 जुनी वापरते कंमत 

अंदाज े20000 पयाची  

सादर वनतंी क  यातील फयाद  यांनी जबाब दला क  वर 

नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यांची फॅशन ो कंपनीची मोटार 

सायकल मांक MH -26BF-0634  काळा रंगाची ितचा चेिसस 

मांक -MBLHA10BSGHK60977 इं जन मांक-

HA10EVGHK61317 असा जुनी वापरती कंमत अंदाज े

20000 पयाची कोणीतर ह  अ ात चोर यान ेचो न नलेी आहे 

तर  शोध होऊन िमळावी वगैरे जबाब व न माननीय पोलीस 

साहेब यां या आदेशान े वर माण े गु हा दाखल क न पुढ ल 

तपास कामी एएसआय गीत ेयां याकडे दला आहे  

 

दाखल करणार_ Hc 231 एस बी  पोल े  पो ट मुदखेड मो.न. 

9552045424                           

तपास- ए एस आय गीत ेयां याकडे दे यात  

 मोबाईल नंबर–8329115398 

●  

आरोपीचे पवू इितहास  - िनरंक 

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई- िनरंक 

 
 
 
 



पोिलस टेशन हमायतनगर४६/२०२३,कलम १८८,२७२,२७३,३२८,भाद व,सहकलम ५९,,३०,(२) (१)२६(२) (१)२६(२) (Iv)२७ (३)(६) अ नसुर ा व मानके, कायदा२००६ 

माणे  दनांक 28,/2/2023 

पो. टे. चेनाव गरंुन,व,कलम, गु हा घडला,ता.वेळ,व, ठकाण फयाद चेनाव व प ा व मो. न.ं 

आरोपीचेनाव व प ा, 
आरोपीअटकहोय / नाह  

ह ककत 

हमायतनगर 

 

 

 

४६/२०२३,कलम 

१८८,२७२,२७३,३२८,

भाद व,सहकलम 

५९,,३०,(२) (१)२६(२) 
(१)२६(२) (Iv)२७ 

(३)(६) अ नसुर ा 
व मानके, 
कायदा२००६ माणे 

 

दनांक,२६/२/२०२३रोजी,२२:३० वाजता, 
बागवान ग ली आरोपीचे घर  ॉपर 
हमायतनगर 

गु हा, दाखल,ता.वेळ,व, टे.डा.नंबर,, 
दनांक28/2/2023, रोजी,,१६:०८, न द 
नंबर २८वर 

िमळालामाल,,,,, ितबंिधत अ नपदाथ 
पान मसाला, सुगंधी तबंाखू व गटुखा , 
अशा वेगवेग या कंपनीचा एकूण 
र कम१९,,९२,८५२, पयांचा माल 

उिशराचे,कारण,,आजरोजीपो टेला 
येऊन फयाद द याने 

फया दचे,नाव,, सतीश पता 
सुभाषराव हाके वय 33 वष 
यवसाय नोकर  अ नसुर ा 
अिधकार  सहा यक आयु  
कायालय अ न व औषध 
शासन नांदेड मोबाईल 
मांक ८२७५८६०३५५ 

आरोपींचे, नाव,प ा 
आरो पअटक,,नाह ं 

 

सादर वनंतीक ,वरनमूद, तार ख वेळ ,व ठकाणी यातील 
आरोपीने वनापरवाना बेकायदेशीर र या मानवी शर रास 
अपायकारक असले या रा य शासनाने बंद  घातले या 
पदाथाची व साठ साठवनुक के या करणी जबाबदार 
आहेत वगरेै मजकुराचे फयादव न बाजूस माणे गु हा 
दाखल क न पढु ल तपास माननीय सपोनी महाजन 
साहेब यां याकडे दला मोबाईल मांक ९६८९७०७०३८ 

दाखल करणार,,ऐ.एस.आय.साखरे, पोलीस ठाणे अमंलदार 
पो टे, हमायतनगरमोबाईल नंबर ८३७८९८१६४५ 

पो टे, भार ,अिधकार , ी, ब.ड ,भुसनुर,पोिन.पो टे, 
हमायतनगर मोबाईल नंबर 9834774799 

आरोपीचे पवू इितहास  - िनरंक 

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई- िनरंक 

 

 
 
 
 



पो. टे तामसा आ. .न.ं05/2023 कलम 174 सी.आर.पी.सी दनाकं - 28/02/2023 

पो. टे 

च ेनाव  

आ  न ं व कलम  आ. .घ.ता.वेळ व ठकाण खबरदेणार च ेनाव ह ककत 

तामसा आ .न:ं-- 

05/2023 
 
कलम:-- 174 

सी.आर.पी.सी 
 
 
 
मरणाचे कारनः--  
च कर आ यान े

मयत  

दनांक:-- 25/02/2023 रोजी   
10.00 वा. च ेसमुारास शासक य 

णालय हदगाव  ता.हदगाव 

ज हा नांदेड  

 
 
 
 
 
आ. ..दा.ता.वेळ दनांक:-- 

28/02/2023 च े 15.56 वा.न द न ं

17 वर . 

 
उिशराच ेकारण:  आज रोजी पो टे 

ला  यऊेन जबाब द यान.े  

खबरदेणार:-  वजयकुमार दादाराव 

को हे  वय 31 वष यवसाय  शेती  
रा. टाकळा (ख)ु ता.हदगाव  जलह्ा 
नांदेड  मो.न.9096142777 

 
 
FIR त दली का :-  होय 

 
मयताच ेनाव व प ा:--  अ वनाश 

दादाराव को हे  वय 32  वष   

रा.टाकळा  
( ख)ु  ता. हदगाव   जलह्ा नांदेड 

सादर वनतंी क ,वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

मयत हा शेताम य ेकाम कर त असताना अचानक च कर 

आ याने यास सरकार  दवाखाना हदगाव येथ ेनले ेअसता 
डॉ टर यांनी त  घो षत केल ेआहे वगैरे जबाब व न आ  

दाखल. 

 
दाखल करनार  यांच ेनाव :--pso  NPC 2528माटे  पो. टे. 

तामसा नंबर:-- 9527177527 

 

तपासणी अिधकार  -  hc1059 भ े .पो. टे.तामसा मो.न. 

9011879222 
 
पो. टे भार  अिधकार  यांच ेनाव व मोबाईल नंबर: . 

मा.सपोनी ी. दळव ेपो. टे.तामसा मो.न.7744827771 

 
केललेा तपास:-- 

मा.पोिलस अधी क यां या सचुना:-- 

आरोपीचे पवू इितहास  - िनरंक 

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई- िनरंक 

 
 
 
 
 



iksLVs v/kkZiqj xqju  dzaekd  56@2023 dye 307]324]504]506]34-Hkknoh lg dyw 4@25 Hkkjrh; gR;kj dk;nk-fn-28-02-2023 

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  
v/kkZiqj  

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k & fnaukd 26-02-

2023 jksth osG 21%00 

oktrkps lqekjkl fQ;kZnhps 

?kjkleksj lkoZtuhd jksMoj 

cjdriqjk v/kkZiqj ft-ukansM  

 

 
] 
fn’kk o varj %&  
iqosZl 01 fd-eh-  

 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%& 

 fn-28@02@2023 jksthosG  

14-39 ok- uksanua- 27  oj 

xqju@ vijk/k dzaekd 
& xqju  dzaekd  
56@2023 dye 
307]324]504]506 

]34-Hkknoh lg dyw 
4@25 Hkkjrh; gR;kj 
dk;nk- 

 
 
?kVukLFkG %&& 

fQ;kZnhps ?kjkleksj 

lkoZtuhd jksMoj 

cjdriqjk v/kkZiqj ft-

ukansM 

 

fQ;kZnh ps uko o IkRrk %& 
Qd:yk [kku egscqc [kku o; 

50 o”kZ O;-gkWVsy osVj jk-

cjdriqjk rk-v/kkZiqj ft- ukansM 

eksdz 8459786166 tkr 

eqLyhe  

,Qvk;vkj izr fnyh dk; 

gks; 

vkjksihps  uko%&  

vkjksih vVd ---ukgh 

 
foyacukps dkj.k- vkt jksth 
iksLVsyk ,e-,y-lh-i=-ikzIr 
>kY;k.ks xqUgk nk[ky- 

[kqyklk %& lknj foaurh dh] oj ueqn rkjh[k osG f<dk.kh ;krhy fQW;kZnhl o R;kps 

iqr.;kl ;krhy vkjksihrkuh lax.ker d:u fQ;kZnhps ?kjkleksj lkoZtuhd jksMoj tqU;k 

HkkaM.;kP;k dkj.kko:u rqedks cgksr eLrh vkbZ D;k vkt rqedks NksaMsxs ugh o rsjsdks 

vkt ekj Mkyrs vls Eg.kqu ftos ekj.;kP;k m|s’kkus fQ;kZnhpk iqr.;k ukes vkosl [kku 

;kl vkjksih dz 01 ;kaus /kjys o vkjksih dz 03 ;kaus R;kps gkrkrhy ryokjhus MksD;kr 

ek:u xaHkhj nq[kkir dsys –rlsp vkjksih dz 02 ;kaus R;kps gkrkrkhy [aktjus ekusoj 

MkO;k cktql ek:u t[keh dsys rlsp vkjksih dz 04 ;kaus ekusoj o mtO;k gkrkoj 

[katjus ek:u xaHkhj t[keh dsys o fWQ;kZnh gk HkkaM.k lksMfo.;kl lkBh xsys vlrk 

R;kl i.k vkjksih dz 01 ;kaus R;kps gkrkrh [katjus iksVkr MkO;k cktql ek:u xaHkhj 

t[keh dsys Eg.kqu ,e-,y-lh- tckc o:u xqUgk nk[ky- 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&lgk-iksyhl vf/k{kd xkSgj glu mi-fo- ukansM xzkeh.k 

eksdz 9821614606 -02½ iksyhl fujh{kd ‘kekZ iks-LVs- v/kkZiqj eksdz 9822190321 -03½ 

iksyhl mi fujh{kd lqjokls iks-LVs- v/kkZiqj eksdz 9766110536 gs fn-28@02@2023 jokuk 

osG 15-15 LVs-Mk 29   

?kVukLFkGko:u ijr %&   HksV iq<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&] iksyhl fujh{kd ‘kekZ iks -LVs- v/kkZiqj eksdz 9822190321 
rikfld vf/kdkjh %& iksyhl mi fujh{kd lqjokls iks-LVs- v/kkZiqj eksdz 9766110536 

nk[ky dj.kkj %& iksmifu jkBksM iks-LVs- v/kkZiqj eksdz 9823143245 

fu;a=.k d{k vf/kdkjh %&  iksmifu ?kqys  eks ua 9325767770 

lax.kd vkWijsVj%&iksuk @1345 iVsy  eks ua 8830111580    

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

 
 
 
 
 



¯ 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन.  107/2023 कलम 283 भादवी िद28.02.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:---  
गूरन.  
107/2023 
कलम 283 
भादवी  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद.28.02.2023 रोजी 13.15 वा 
जुने बस थानक  देगलुर 
समोरील सावजिनक रोडवर 
देगलुर   

 
 
 

 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद 28.02.2023 रोजी वेळ 
15.00 वा े .डा.नोद. 

.33वर  
 
 

 
िफयादीचेनाव व प ा 
रामचं  िकशनराव काळे  वय 
43 वष पो.हे.काँ.832 ने.पो.ठाणे 
देगलुर मोब 8830899396 
 
आरोपीचेनाव -  

 
 
 

 

खुलासा:--- सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीने आप ा ता ातील  एक रअर बजाज  अँटो हा रोडचे 
प र थतीकडे दुल  क न   येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमान केला 
व वाशयाचे िजवीतास धोका िनमान होईल अशया थतीत रोडचे 
म भागी जुने बस थानक देगलुर समोरील सावजिनक उभा केलेला 
िमळुन आला. वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
 
दाखलकरणार:- पो. हे.कॉ. 2350 जाधव     .ने. पो. े.देगलुर 
  
तपािसकअंमलदार-   पो.हे.कॉ. 1984 सकनूरे     पो े देगलुर 

 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- पोिन ीमाछरेसाहेब   
9821159844  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 

 

 

 



.पो. टे िवमानतळ गुरनं 70 /2023 कलम379 IPC द.28/02/2023 

अ. 
. 

िज हावपो. टे.चेनाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व 
प ा 

हक गत 

1 2 3 4 5 6 
 िज हा नांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 
गु.घ.ता.वेळ व ठकाण - द.14/02/2023 रोजी 
रोजी  18.30 वाजताचे सुमारास आनंदनगर 
चौक जवळ ल वडापाव चे गा यावर नांदेड 

 
गु हा दाखल ता व वेळ - द.28/02/2023 वेळ 
12.39 टे.डा.नं.20 

 
उशीराच े कारण – सदर मोबाईलची पावती 
िमळत नस याने आज पावेतो शोध घेतला असता 
ती आज रोजी  िमळुन आ याने  आज रोजी 
पो. टेला  हजर येवुन जबाब द याने  

 
गेला माल -POCO M2 pro कंपणीचा मोबाईल 
क.अं.12000/- .चा  याचा IMEI NO. 1) 

868885056191237, 2)868885056191245व 
2) ReaLmeकंपणीचा मोबाईल याचाIMEI 
No.1)869577057705193 
2)356928092826132असा असलेला 
क.अं.10,564/-   चा असे एकुण दोन मोबाईल 
कं.अं.22564/- .चा मु ेमाल  

िमळाला माल -िनरंक  
 

पो. टे िवमानतळ 
गुरनं 70 /2023 
कलम379 IPC 
 
 
 
 

फयादी -ि मलेश 
िप.गो वद उगल ेवय18वर्, 

वसाय िश ण 
रा.नवरंगपुरा ता.कंधार 
िज.नांदडे हा.म.ुनाईकनगर 
नांदेड मो.8823831135 

 

 

 
आरोपी -अ ात 
 

खुलासा -सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी 
व ठकाणी यातील  फयाद  व याचा िम  असे 
दोघेजण  आनंदनगर चौक जवळ ल वडापाव च े
गा यावर  टुलवर मोबाईल ठेवनु वडापाव खात 
असताना फयाद चा  POCO M2 pro कंपणीचा 
मोबाईल क.अं.12000/- .चा मोबाईल याचा 
IMEI NO. 1) 868885056191237, 
2)868885056191245व याचा िम  समीर ढग े
यांचा ReaLmeकंपणीचा मोबाईल याचाIMEI 
No.1)869577057705193 
2)356928092826132असा असलेला 
क.अ.ं10,564/-   चा मोबाईल असे एकुण दोन 
मोबाईल कं.अ.ं22564/- .चा मु ेमाल कोणीतर  
अ ात चोर याने चो न नेला आहे .वगरेै 
मजकुराचे जबाबव न मा.पो.िन.सा.यांचे आदेशाने 
गु हा दाखल क न पुढ ल तपास NPC 591 

नागरगोज ेयांचेकड े दला  
दाखल करणार -NPC2609 आकमवाड 
मो.नं.8805647079 
तपास करणार -NPC 591 नागरगोज े
मो.नं.8412879395 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 
 



पोलीस टेशन माळाकोळ   ो  गुरन ं22/2023कलम  65(ई ). म ु ो कायदा. दनांक 28/02/2023 

  

  पोलीस 

टेशनच ेनाव 

 
 

 गु हा र ज टर नंबर व 

कलम 

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

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 

होय नाह  

हक कत कलम  माण े

 
 

पोलीस 

टेशनच ेनाव  

माळाकोळ   

गुरन ं22/2023 कलम  65 

(ई ).भाद व . माण े

 

 िमळाला माल :- देशी 

िभगंर  सं ा या 

8बाट या सीलबदं बॉटल   

ित बॉटल 70 पय े

माण े कंमतअसा एकूण 

560/  चा माल वर नमूद 

मला पैक  एक 180 एम 

एल लची काचेची बॉटल  .      

 गु हा घडला 
दनांक 28/02/2023 

चे 14.30वा मौ. 
वागदरवाड  त ेच ड  

जाणारे रोड लगत 

पूवस  6 कमी . 
दशा : क मी 

 
 
 

 गु हा दाखल 

दनांक:- 

द 28/2/2023 च े

वेळ   18.44वाजता. 
न दणी .19वर  

 
 
                                                                                 

 फयाद च े नाव:- नामदेव रामधन 

राठोड वय 49वष यवसाय नोकर  

नमेणूक.पो ट माळाकोळ   

 मो.न.9284536640 

 
 
एफआर आय त 

 दली का : नाह .  

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

 
  

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

ठकाणी यातील आरोपी न ेआपल ेता यात वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या देशी दा  िभगंर  सं ा या 180 ML 

या सीलबदं 8 बॉटल कंमत 560 ो गु ाचा मालाची 
चोरट  व  कर याच े उ ेशान े ता यात बाळगललेा 
िमळून आला हणनू सदर आरोपी व  म.ु ो.कायदा 
माननीय सपोिन साहेब यां या आदेशान े गु हा दाखल 

क न पुढ ल तपास कामी HC/2308 राठोड यां याकडे 

दला आहे. 

दाखल करणार -- HC/2015 पो टे माळाकोळ  मो.न ं 

 
 तपासी अिधकार :- HC/2308 मो.न.ं 9284536640 

 
 पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाच ेनाव व मोबाईल 

नंबर:-स पो.िन. नील प ेवार पो. टे.माळाकोळ  

मो.न.ं9881201052 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 



पो. टे. माळाकोळ  ग.ुर.न. 21/2023 कलम  294,323,506,34. भा .द . व.   द. 28/02/2023 

पो. टे. 

च ेनाव 

     ग.ुर.न. व 

कलम 

   गु हा घडला 
दाखल 

फयाद च ेनाव प ा मो. . व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाह  

       हक कत 

  पो ट 

माळा
कोळ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न. 21/2023 

कलम  

294,323,506,34. 

 भा .द . व.  

 गु हा घडला तार ख 

वेळ ठकाण -- 

27/02/023 च े

सायंकाळ  18:00 वा. 
फयाद च े

आखा यावर 

फुलेवाड  शेत िशवार 

उ रेस 15.Km 

 

गु हा दाखल:- द. 

28/02/2023 वेळ 

15:56 टेशन डायर  

न द  18 

 
 

फयाद च ेनाव:-  

FIR त दली का:- होय 

 
आरोपी नाव  --   .  

 
 
आरोपी अटक:- नाह   

 
उिशरा च ेकारण-- . 

खलुासा;    सादर वनंती क   वर नमूद तार ख वेळ   व ठकाणी यातील फयाद  

हे शेतात असताना यातील फयाद चा मलुगा आमच ेजागेतनू हा गेला हणून 

फयाद स आरोपी .एक व दोन यांनी िमळून फयाद स छनाला तलुा माज 

आला आहे. अस े हणून त ूफार माजलीस तलुा झवाव ेलागत े  अस ेअ ील 

भाषते िशवीगाळ केली आहे फयाद चा मलुगा भांडण सोड व यास आला 
असता यास पण थापडा बु यांनी मारहाण केली आहे सगंणमत क न जीवे 

मार याची धमक  दली आहे.वगैरे मा. API नीलप ेवार यांच ेआदेशानगेु हा 
दाखल क न तपास पो.हे.का 1888यांचेकडे दला 
 
 दाखल करणार:  HC/2015 राठोड पो ट माळाकोळ  

 तपासी अमंलदार:  HC.1888 ीरसागर यां याकडे दला आहे  

 
पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. .    सपोिन डोके साहेब 8652147575 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 
 
 



 
पो. टे. कंुडलवाड   गूरन 27/ 2022कलम 65(ई) म.दा.का. द.28/02/2023 

पो. टे च े

नाव 

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

कंुडलवाड  गरून  27/2022 

कलम.65(ई) म. 

दा.का. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ूघ.ता.वेळ व ठ कान :- 

द.28/02/2023रोजी 1405वा.   
सुमारास स गुु  हॉटेल जवळ 

बाजार लाईन कंुडलवाड  

ता. बलोली 
 
 

ग.ूदा.ता.वेळ : 

द.28/02/2023रोजी 
18.35वा. टे.डा.  21वर 

 
 

िमळाला माल :- 

 

180ml चे 07 िसलबंद बॉटल  

क. अ.490 ₹ 

फयाद च ेनाव  :- शेषेराव 

िभमराव कदम वय 52 वष  

यवसाय. नोकर  

HC.1921पो. टे. कंुडलवाड  मो. 
 
 
 

आरोपी च ेनाव :-   

 
 
 
 
 
 

खूलासा :- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीने वनापरवाना बेकायदेशीर र या 180ml या  
07 बॉटल येक  70 पये माणे एकूण कंमत 490/- पया चा 
माल जची चोरट  व  कर त असताना िमळून आला वगरेै 

फयाद व न गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी पो.हे. का 
1921 कदम यां याकडे दला आहे. व आरोपीस CRPC 41(अ) 

माणे नोट स देऊन सोड यात आले. 
 

दाखल करनार :  PSO. ASI जमजाळ  सर पो. टे. कंुडलवाड  

मो.9975530132 

 
 

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

कंुडलवाड  मो.8007753455 

 

भार  अिधकार  :- मा.Api कासले  साहेब मो. 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrca a/kd dk;Zokgh %& fujad    
 

 

 
 
 
 



 
पो. टे. कंुडलवाड  गूरन 26/ 2022 कलम 65(ई) म.दा.का.  द.28/02/2023 

पो. टे च े

नाव 

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

कंुडलवाड  गरून  26/2022 

कलम.65(ई) म. 

दा.का. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ूघ.ता.वेळ व ठ कान :- 

द.28/02/2023रोजी 12.30वा.   
सुमारास संत कबीर शाळे या 
पाठ माग े पंपळगाव (कु) 

तालुका बलोली 
 
 
 

ग.ूदा.ता.वेळ : 

द.28/02/2023रोजी 
13.37वा. टे.डा.  14वर 

 
 

िमळाला माल :- 

 

180ml चे 10 िसलबंद बॉटल  

क. अ.700₹ 

फयाद चे नाव  :- शेषेराव 

िभमराव कदम वय 52 वष  

यवसाय. नोकर  

HC.1921पो. टे. कंुडलवाड  मो. 
 
 
 

आरोपी चे नाव :-   

 
 
 
 
 
 
 

खूलासा :- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीने वनापरवाना बेकायदेशीर र या 180ml या 
10बॉटल येक  70 पये माणे एकूण कंमत 700/- पया चा 
माल जची चोरट  व  कर त असताना िमळून आला वगरेै 

फयाद व न गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी पो.हे. का 
1921 कदम यां याकडे दला आहे. व आरोपीस CRPC 41(अ) 

माणे नोट स देऊन सोड यात आले. 

 

दाखल करनार :  PSO. ASI जमजाळ  सर पो. टे. कंुडलवाड  

मो.9975530132 

 
 

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

कंुडलवाड  मो.8007753455 

 

भार  अिधकार  :- मा.Api कासले  साहेब मो. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    
 

 

 
 
 
 



 
Ikks LVs v/kkZiqj xqju  dzaekd  57@2023 dye 279] 337] 338] 304¼v½ -Hkknoh fn-28@02@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  
v/kkZiqj  

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k & fnaukd 28-02-2023 

jksth osG 00%30 oktrkps 

lqekjkl  ckck isV~ksy iaikps 

leksj HkksdjQkVk rs ukansM 

tk.kkjs  jksMoj  [kMdqr ikVhP;k 

vkyhdMs  nkHkM f’kokj  

 

] 
fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl  08  fd-eh-  

 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%& 

 fn-28@02@2023 jksthosG  18-

19 ok- uksanua- 31  oj 

xqju@ vijk/k dzaekd 
& xqju  dzaekd  
57@2023 dye 279] 
337] 338] 304¼v½ -
Hkknoh  

 
 
 
?kVukLFkG %&& ckck 

isV~ksy iaikps leksj 

HkksdjQkVk rs ukansM 

tk.kkjs  jksMoj  [kMdqr 

ikVhP;k vkyhdMs  nkHkM 

f’kokj  

 

fQ;kZnh ps uko o IkRrk %& 
nÙkk=s; KkusÜoj tkèko o 32 o"kZ 

O;olk; pkyd jkg.kkj csxeiwj 

rkyqdk eksgksG ftYgk lksykiwj 

eksckbZy uacj-9359064799- 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

vkjksihps  uko%&  

vkjksih vVd ---ukgh 

e;rkps uko %& 1½jke çYgkn 

Mksaxjs o; 50 o"kZ O;olk; pkyd 

jkg.kkj bapxko rkyqdk eksgksG 

ftYgk lksykiwj 2½- vfer 

foB~Byjko ?kqxs o; 29 o"kZ 

jkg.kkj xhrk uxj ukansM o 3½ 

lkbZukFk jkolkgsc eqGs o; 36 

o"kZ jkg.kkj ukbZd uxj ukansM- 

 

[kqyklk %& lknj foaurh dh] oj ueqn rkjh[k osG f<dk.kh ;krhy vkjksihus R;kps 

rkC;krhy dkj gh Hkjèkko osxkr gk;xbZ o fu"dkGthi.kkus  pkyÅu dkj gh fMOgk;Mjps 

iyhdMs Hkksdj QkVk rs ukansM tk.kkjs jLR;koj ;sÅu VsEiks Øekad ,e ,p 13 @lh ;q 46 

44 yk pkydkdMhy njoktkoj tksjkph èkMd fnyk -R;keqGs VsEikspk leksjpk dkp QqVwu 

VsEiks pkyd ckgsj iMwu rks xaHkhj t[keh gksÅu ej.k ikoyk vkgs - o rlsp VsEiksP;k 

MkohdMwu dkj Øekad- ,e ,p  23@,Mh&3567 gh vkyh o rhl i.k VsEikspk èkMd 

ykxY;kus dkj gh jLR;kps Mkos cktwl vl.kkjs ekrhP;k Hkkxko:u [kkyh mrjyh R;keqGs 

dkj eèkhy 4 bZle t[keh >kys- rlsp vk; 20daiuhph dkj ua ,e ,p &37@th&9889 

eèkhy vfer foB~yjko ?kqxs o lkbZukFk jkolkgsc eqGs gs nks?ks t.k xaHkhj t[eh gksÅu ej.k 

ikoys vkgs- o t[eh LofIuy ikVhy gk xaHkhj t[keh >kyk vkgs o ;krhy e;rkps 

ej.kkl t[kehps t[keh gks.ks lnj dkj Øekad ,e ,p&37@th&9889 pk pkyd 

dkj.khHkwr >kyk vkgs-oxSjs etdqjkps tckcko:u oj çek.ks xqUgk nk[ky- 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&lgk-iksyhl vf/k{kd xkSgj glu mi-fo- ukansM xzkeh.k 

eksdz 9821614606 -02½ iksyhl fujh{kd ‘kekZ iks-LVs- v/kkZiqj eksdz 9822190321 -gs fn-

28@02@2023 jokuk osG 20-02 LVs-Mk 34    

?kVukLFkGko:u ijr %&   HksV iq<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&] iksyhl fujh{kd ‘kekZ iks -LVs- v/kkZiqj eksdz 9822190321 
 
rikfld vf/kdkjh %& iksmifu dfiy eqjyhèkj vkxykos iks LVs v/kkZiqj  eksckbZy uacj- 
9767777884- 

nk[ky dj.kkj %& l-iks-mi fu-uans iksyhl Bk.ks vaeynkj iksLVs-vèkkZiwj eksckbZy uacj ¾ 
9765764482  

 

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

 



  पो. टे. लोहा गु.र.न 43/2023  कलम 65 (ई)  महारा  दा बंद  अिधिनयम 1949 द.28/02/2023 

पो. टे. च े

नाव 

गु.र.न व कलम व 

अिधिनयम 

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

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न 43/2023  कलम 

65 (ई)  महारा  दा बंद  

अिधिनयम 1949 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

द.28/02/2023 रोजी 20.30  

वा सुमारास लोहा ते पारड  

जाणारे रोडने पारड  

िशवारातील वशाल लंच होम 

समोर तालुका लोहा ज. 

नांदेड पो टे या  उ रेस 03 

क.मी. 
 
 
 

 गु हा दाखल:- 

द.28/02/2023 वेळ  

21.53वा टेशन डायर  न द 

25 वर. 

 
 
 

दाखल करणार:- 

  HC 2111. 

ितडके पो. टे. लोहा 
मो. नं.9767242111 

 
 

फयाद चे नाव  : -  कृ णा जगद श सूयवंशी वय 

52 वष यवसाय नोकर  पोहेकॉ 1754 पोलीस 

टेशन लोहा मोबाईल मांक 7057524134 

 

FIR त दली का:- होय 

 
 

आरोपी नाव व प ा :-  
 

 आरोपी अटक :- नाह   

 
 

िमळाला माल -- एका नायलॉन पशवीत देशी 
दा  िभंगर  सं ाच े लेबल असेले या काचे या 
180 ml मते या  सीलबंद 10 बॉटल येक  

बॉटल कंमत 70/-  माण ेएकूण कंमत 700/- 

पय.े  

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी  यातील आरोपी  
 यांनी यांच ेता यात देशी दा  िभंगर  सं ाचे लेबल असेले या काचे या 180 ml 

मते या  सीलबंद 10 बॉटल येक  बॉटल कंमत 70/-  माण ेएकूण कंमत 

700/- पये चा मु ेमाल वनापरवाना बेकायदेशीर र या चोरट  व  कर याच े

उ ेशाने ता यात बाळगलेला िमळून आला वगैरे फयाद व न मा. पो. िन.तांबे साहेब 

यांचे आदेशाने गु हा दाखल    

 
 

घटना थळ  भेट : ---- 

  
 

तपासी अंमलदार :- पोहेकॉ/ 2483पी. वाय. साखरे पो. टे. लोहा मो. .9823015483 

 

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

 

भेट देणारे अिधकार  चे नाव मो. . 

 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 
 
 
 
 



पोलीस टेशन माहूरगु.र.नं 15/2023 कलम 304(a) भादवी सहकलम184,134 मोवा का द.28/02/2023 

पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं 

घडला व कलम  

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

फयाद  चे नाव व प ा व मो. नं. आरोपी चे 

नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

पो. टे. माहूर 

. 

पोलीस टेशन माहूर गु.र.न ं

15/2023 कलम 304(अ)भादवी 
सहकलम 184,134  मो. वा. 
का. माणे. 

 

  

गु हा घडला ता. व वेळ ठकाण:-  

28/02/2023 रोजी द.ु01.30 वा. 
समुारास फयाद च ेघरासमोर ल 

रोडवर अनमाळ ता.माहूर जी. नादेंड 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द.28/02/2023 चे वेळ :-17.12 

वा . 

टे.डा.क.19 वर  

 

उिशरा चे कारण -:--- 

फयाद  चे नाव :- व ास अजनु राठोड 
वय29 वष यवसाय मजुर  राहणार 
अनमाळतालकुा माहूर ज हा नांदेड  

मो. .9373107353 

 

आरोपी चे नाव :- 

 FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

आरोपी अटक :- नाह . 

दाखल करणार:-  

PSO /npc 1132 गोपनवाडपो. टे. 

माहूरमो.नं 

सादर वनतंी क , वर नमुद ता. वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  

चेघरासमोर ल रोडवर आणमाळतालुका माहूर येथ े फयाद चा मुलगा 
खळेत असताना यातील आरोपीं यांनी या या ता यातील 
अपेऑटो र ा ह  आनमाळ कडून माहूर कडे भरधाव वेगात 
बेदरकारपणे चालवीत आणून मुलगा यासधडक देऊन या या डो यात 

मार लागून याचे मृ यसूकारणीभूत झाला आहे व याला उपचार का मी 
मदत न करता पळून गेला आहेवगैरे मजकूराचे फयाद  व न वर नमूद 

माणे गु हा दाखल क न माननीय पो. िन.साहेब यां या आदेशाने पुढ ल 

तपास कामी स. पो. िन ीजगतापसाहेबयांचेकडे दला 

तपािसक अंमलदार :-सपोनी जगतापसाहेबपो. टे.माहूर साहेबमो. 
न8ं007997900 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नबंर :- पो.नी.  ीकाशीकरसाहेब पो. टे. माहूरमो. 
न9ं527988931.  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

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

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन ई लापरु  ग.ुर.न.ं24/2023 कलम.283 भा. द. व.       द.28/02/2023. 

पोलीस 

टेशन च े

नाव. 

ग.ुर.न.ंव. 

कलम. 

ग.ुघ.ता.वेळ 

. ठकाण 

द.अंतर. 

फयाद च ेनाव प ा मो.नं. आरोपीच े

नाव प ा मो.न.ं 

खलुासा. 

ई लापरु ग.ुर.न.ं 

24/2023 

कलम 283 

भा. द. व. . 

माण.े 

द. 28/02/2023 च े

16:00 वा. या 
समुारास रे व े

टेशन इ लापरू त े

इ लापरू जाणारे 

रोडवर म छ  

व े याजवळ  

 
 
 
ग.ुदा.ता.वेळ. टे.डा.
नंबर. 

द. 28/02/2023 

वेळ. 16:50 

टे. डा.न.ं19 

फयाद च ेनाव.  

पो.कॉ.ब.न.ं1383 नारायण 

िशवाजीराव पांचाळ वय 32 वष 

यवसाय नोकर  पो टे इ लापरू 

तालुका कनवट ज हा नांदेड 

मो. न.ं 9011038084 

 
आरोपीच ेनाव. 

 
 
 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन े या या ता यातील ऑटो हा वाशाच ेजी वतास धोका 
होईल अशा र तीन ेसावजिनक रोडवर धोका दायक र या उभा 
केललेा िमळून आला वगैरे फयाद व न माननीय एपीआय साहेब 

यां या आदेशान े गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी बट  

ASI त डेवाड साहेब यां याकडे दला आहे.  

 

भार  अिधकार .-API- मा. आर. ह . वाहुळेसर मो. न.ं 

7774899822. 

दाखल करणार. - LHC-1906 एम. एन. कैलवाड .  मो. न.ं 

9158132759 
 
 

तपासी अिधकार - ASI एस. एम. त डेवाड मो. न.ं मो. न.ं 

9423438305 

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 
वय 27 नांदेड 
मोन 8888589521 

आरोपी 

 yksdlsodkus 
LorkP;k vkFkhZd Qk;/;k dfjrk inkpk xSjokij djw.k ‘kklukps 
;kstusuqlkj xVfodkl vf/kdkjh ]ukansM ;kauh etqj djw.k rkfa=d o 
iz’kkldh; eatqjh fnY;kizek.kstukojk dfjrk r;kj dj.;kr 
vysY;k xkaB;kps cka/kdkekl feG.kkjs vuqnku eatqj djq.k 
feGoqu ns.;kdfjrk    2,500/-  ;kaph ekx.kh dsys Eg.kqu 
dye 7 Hkz”Vkpkj izfrca/kd 

 

  



 

   18     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
  

   
 

  

      
    

सु.स.द.िव ुपूरी
नांदेड
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िदनांक28.02.2023 
 

 

 

 

 

 



िदनांक28.02.2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 





 
आरोपीचे

उशीराचे कारण



                            पोलीस ेशनदेगलूर AD no. 08/2022 क 174crpc   िद 28 .02 .2023 

पोलीस
ेशनचे

नाव 

गू.र.न.वकल
म 

आ. मृ. .घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:---  
. 
 

देगलूर गू.र.न.वकल
म :--- 
 
 AD  no 
08/2022 क 
174crpc   

माणे 
 

आ मृ घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
28/02/2023 रोजी  
09.00ते11.30  वा चे दर ान 
खबर देणार याचे घरी 
करडखेडवाडी ता. देगलुर  
 
आ. मृ. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद 28 .02 .2023 रोजी वेळ  
22.21   वा नोदं नं  47 
 
दाखलकरणार:- 
पोहेका 2350 जाधव  ने पो.  े . 
देगलुर मोबा. 9421769856 

 
 

खबरदेणार -   मारोती राजेराम 
कोकेंवार वय 22 वष वसाय मजुरी रा. 
करडखेड वाडी ता. देगलुर मो 
9172801202 

 
 
 
  मयताचे नाव  
 
 
 
मरनाचे  कारण  
पोटदुखी ा ासाला कंटाळुन गळफास 
घेवुन मृ ु    

 

खुलासा:---सादर िवंनती की,   नमुद ता रीख वेळी िठकाणी यातील 
खबर देणार यांची प ी ही  सतत ा  पोटदुखी◌ा ासाला कंटाळुन 
ितचे राहते घरी छताचे लोखंडी इंगलला साडीने गळफास घेवुन 
मपण पावली ितचे मरणा बाबत माझी कोणा िव ध काही एक त ार 
नाही वगैरे जबाबा व न  आ मृ दाखल  
 
तपािसकअंमलदार-सपोिन माळाळे   
नेपो ेदेगलूर . मो 9518799390 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:--9821159844 
पोिन  माछरे  
 
भेट देणार आिधकारी  
1.सिचन सांगळे उपिवभागीय पोिलस आिधकारी उपिवभाग 
देगलुर मोब9823524529 
2. सोहन माचरे  पोिन पो े देगलुर मो 9821159844 
3. सपोिन माळाळे पो े देगलुर मो. 9518799390 
 

े  . डा. नोद  नं48 वर वेळ . 2304  वा.  

 

 

 

 



55/2023  कलम   420,406,34 भा.द. व. माणे

 

 



गु  .रं.न.व 
कलम:- 

55/2023 
कलम   
420,406,
34 
भा

.द.व.
माण े

गु हा घडला तार ख वळे 
ठकाण :-  द .14/02/ 2023 

रोजी  वेळ 10:00 

त े द.28/02/ 2023 रोजी 
वेळ10:00 वाजता पावतेो 
कुबेर लॉज रे वे टेशन 
जवळ कनवट तालुका 
कनवट ज हा नांदेड 
द णसे 01 क .मी.  

 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ :-   

द.28/02/2023 रोजी वेळ 
22:03वाजता 
 टेशन डायर  .50वर 
 

फयाद  : -   राजेश हनमनलु 
बोलनवार  
वय 53 वष यवसाय शेती राहणार 
एस .ह.एम .कॉलनी कनवट 
तालुका कनवट ज हा नांदेड मो .
नं. 9850175937 जात एलमी 

आरोपी : -  

 
आरोपीअटकता. वेळ व नोदंनं:-- .

 
 
उिशराचे कारण फयाद ने आज रोजी  -:
.ला येऊन जबाब द याने. टे.पो 

खुलासासादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद   -:
व  सा ीदार शेतकर  यांना दो ह  आरोपीतानी सगंणमत क न रा य शासनाचे 
पोकरा व एका मक फलो पादन अिभयान या शासक य योजनेअतंगत पॉली 
हाऊस व शेड नटे बसवनू दे याचे फयाद  व09 सा ीदार शेतक यांना व ासात 
घेऊन  RTGS  ारे आरोपी हचे .  IDBI  बँक शाखा िचपळूण ज हा र ािगर  
खाते मांक 0498651100001236 यावर 32,90,000 पये  अ र )32 लाख 90 

हजार  पयाच े र कम खा यात जमा फयाद  व (09 शेतक यांच े आिथक 
फसवणकू क न व ासघात केला वगैरे मजकुराच ेजबाबाव न वर माणे गु हा 
दाखल क न मासाहेब या.िन .पो.◌ं या आदेशान ेपोसावंत यां याकडे  .िन.उप.
. दल े

तपासीक अिधकार : -   पो .उप.नी .सावतं   

पोलीस टेशन कनवट  

मोबाईल नंबर  9856935555 

दाखल करणार  :पो.उप.िन .मामीडवार  

पो .टे .कनवट   

मो  .नं. 9850061133 
 

घटना थळ  भेट : -  वेळ द.28/02/2023  : 22:07 

टे .डा.. 51 

01)मा  .पोलीस   िनर क बोरसे  
मो  .नं. 9309737394 

02) मा  .पो.िन .सावतं  

 मो  .नं. 9856935555 
दाखल गु ातील आरोपीचा पूव इितहास 


