
 

 

 

iksLVs fyacxko nSfud xqUgs vgoky fn 30-01-2023 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks  

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

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

 

iksLVs ps 

uko  

fyacxko  

 

xqju ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k  %&   
fnukad 29@01@2023 
jksth 14-30 ok- rs 15-
00 ok ps njE;ku ekS-
fuGk rk-ft-ukansM  
 
 
fn’kk o varj %& 

mRrjsl 14  fdeh -  
  

 

xqju nk[ky-rk-osG-
fnukad 30@01@2023 
jksth 01-56 ok- 
 LVs-Mk- uksan 03 oj  
 

xqju  
16@2023 
 dye  
325]324]143] 
147]148]149 Hkknoh  
 
 
 

fQ;kZnhps uko %& 
ek/ko ujksth tksxnaM o; 52 o”kZ O;olk; 
‘ksrh tkr ejkBk jk- fuGkk rk-ft-ukansM 
  
,Qvk;vkj izr fnyh dk; %& gks; 

 

vkjksihps ukao %& 

vkjksih vVd %&  ukgh  
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh o 
R;kps Hkkm o eqyxk vls vkiY;k ‘ksrkrhy ml dkj[kkU;koj tk.kkj 
vlY;kus ik.;kus [kjkc >kysyk jLrk tslhchP;k lkg;kus nq:Lr d:u 
jLrk ikbZi Vkdqu tk.;k ;ksX; djhr vlrkuk ;krhy vkjksihrkauh 
xSjdk;n;kph eaMGh teoqu fQ;kZnhl o lk{khnkjkl R;kps dkekr vMFkGk 
d:u dRrhus @ dkB;kus gkrkoj cksVkoj] dkukoj MksD;kr ek:u t[keh 
dsys o gkrkpk cksV QWDpj gks.;kl dkj.khHkqr >kys o ijr fQ;kZnhl 
lk{khnkjkl ftos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs tckck o:u xqUgk nk[ky- 
 
nk[ky dj.kkj%&  
liksmiuh tgkxhjnkj iksLVs fyacxko  eks-ua- 9822337382 
rikfld vaeynkj %&  
liksmifu nkeks/kj iksLVs fyacxko eks-ua- 9823971541 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&    
liksfu panzdkar iokj  iksLVs fyacxko eksua 9823288458  
a?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
liksfu panzdkar iokj  iksLVs fyacxko eksua 9823288458  
gs fnukad 30@01@2023 jksth ps 07%16  ok uksan ua- 07 oj jokuk  
?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %& HksV iq<s pkyq 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पो. टे. भोकर  आम ृनबंर 10/2023 कलम 174 CRPC  द.30/01/2023 

  पो टेचे 

नाव  

आम/ृ कलम  आम/ृ घडला व दाखल फयाद चे नाव  हा ककत 

पो ट च े

नाव- 

भोकर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आम ृ/नंबर 

10/2023  
कलम 

 174 CRPC 
 
 
 मरणाचे कारण- 

कोणतेतर  वषार  

औषध ाशन 

के याने उपचारा 
दर यान मृ य ु

 
 

आम ृघडला.ता.वेळ . 

ठकाण- 

दनांक 26/01/2023 

रोजी वेळ 07.00 मरण 

पावली स.द. व णुपरु  

नांदेड  

 
आम ृदाखल - 

द.30/01/2023 

 वेळ 11:58 व 

 न द 17नंबर 
 

खबर देणार – 

ड ल.ु के. कांबळे 

पो. टे. नांदेड 

ािमण 

 
 
मयताचे नाव 

.जयललीता िशवाजी 
कारलवाड वय 16 

वष रा. रायखोड ज. 

नांदेड 

सादर वनतंी क , वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील मयत नाम ेकु. जयललीता 

िशवाजी कारलवाड वय 16 वष रा. रायखोड ज. नांदेड  द. 25/01/2023 चे 15.00 

वाच ेपुव  ितच ेराहत ेघर  तीन ेकोणतेतर  वषार  औषध ाशन के याने ितस उपचार 

कामी स.द.भोकर यतेे नले ेव तेथनु पुढ ल उपचार कामी स.द. व णुपरु  नांदेड येथ े

आडिमट केल े असता ित यावर  दनांक 26/01/2023 रोजी वेळ 07.00 मरण 

पावली तर  वर माण ेएम.एल.सी. व न आ . दाखल क न पुढ ल चौकशी कामी 

बटपोहेका पोहेका / 487 कदम यांचेकडे मा.पो.िन. साहेब यां या आदेशान े दे यात 

आला आहे 

 

दाखल करणार- 

ASI दवण,े पो. टे. भोकर मो.न.ं 9552500385 I 

 
 भार  अिधकार  

 माननीय  कुश ेसाहेब  पो. टे. भोकर  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पो. टे वमानतळ आ.म.ृनं. 04/2023 कलम  174 CRPC 
 
अ. 
. 

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

 िज हा नांदडे, 
पो. टे. 
िवमानतळ 

 
आ.म.ृघडला ता वेऴ  

व ठकाण – 

द 29.01.2023 

रोजी च े 20.30 वा 
राहते घर  गु नगर 

नांदेड  
 
पुवश 02 क मी   
 
दाखल ता. वेळ –  

द 30.01.2023 

रोजी वेळ     11.26 

वा टे.डा. 24 

 

पो. टे 

वमानतळ 

आ.म.ृन.ं 
04/2023  
कलम  
 174 CRPC 

खबर देणार –  

गणेश काश थोरात वय 

26वष य. मजुर   रा 
गु नगर नांदेड  

 मो. 7066676358 

 
मयताचे नाव –   

काश गणपत थोरात वय 

60 वष यवसाय मजुर  रा. 
गु नगर नांदेड  
 
मरणाचे कारण – 

 दा या नशेत गळफास 

घेवुन मरण पावले.  

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

अजदार  यांच ेवड ल  काश थोरात हे दनाकं 29/01/2023 रोजी वेळ 

20.30 वा. या समुारास दा  पवनु दा या नशेत छतास असले या 
पं याला साड न े गळफास घेवनु मरण पावल े आहे मरणा बाबत 

कोणावर सशंय अगर त ार नाह . वैगैरे अज ASI कु ळेकर यांनी 
आणनु हजर के याने   मा. पो. िन. काकडे साहेब यांच ेआदेशान ेआ  

दाखल क न पुढ ल तपास कामी ASI  लोखडें यांचेकडे दल.े 
 
दाखल करणार –  

HC 748 कनाके  मो.न.ं 9923888322 
 

तपास करणार  - 

 ASI लोखंडे  मो.नं. 9527810006 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



iksLVs nsxyqj nSfud xqUgs vgoky fn 30-01-2023 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

गू .र.न.व 
कलम 

गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा 
व मो नं 

खुलासा:--- 

 
iksLVs ps uko  
nsxyqj  
 

गूरन. 
52/2023 
कलम. 
379 भा.द.िव.  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:- 
िद.28/01/2023 चे वेळ 
15.30 ते 18.15 चे सुमारास 
िशवाजी पाक देगलुर 
समो न ,ता.देगलुर . 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 30/01/2023रोजी 
वेळ 11.31 वा. 
 नोदं नं. 25 वर 
 
 

िफयादीचेनाव व 
प ा - 
गरीबउ ा 
करीमु ा खान  
 वय-40 वष  

वसाय-मजुरी .  
रा. हो ल बेस ,देगलुर 
िज. नांदेड  , 
मो.नं. 7840984771 
  
आरोपी– 
अ ात . 

खुलासा:-- 
सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील िफयादी हा 

ाची होडंा CB शाइन कंपनीची मोटार सायकल .MH-26 BP-
4503  जीचा मेहंदी रंग असुन जीचा इंजीन .JC65E72352246 
व चेसीस .ME4JC65AKJ7224920  िकंमत 40,000/-
जु.वा.िक.अ. ही िशवाजी पाक देगलुर येथे लावुन गेला असता 
कोणीतरी अ ात चोर ाने मोटार सायकल चो न नेली आहे 
वगैरे जबाबाव न गु ा दाखल. 
 
दाखल करणार:- 
 ASI  शेख  पो. े . देगलुर. 
 
तपािसकअंमलदार– 
पोहेका 2822 कणकवळे  पो. े .देगलुर  
 
पो े भारीअिधकारी नाव व मोनं:-- 
पोिन ी माछरे मो.नं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



¯पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक गू े अहवाल िद 30.1.2023 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व 
िठकाण 

िफयादीचेनाव व प ा व 
मोनं 

खुलासा:--- 

 
iksLVs 
ps uko  
nsxyqj  
 

गूरन.  
53/2023 
कलम 
 65 ई  
म.दा.का.  

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:- 
िद-30/01/2023 
रोजी 11.30 वा 
रोहीदास चौक 
सावजिनक रोड ा 
बाजुला देगलुर 
ता.देगलुर  
 
गु. दा. ता. वेळ 
व नोदंनं 
िद. 30/01/2023  
रोजी 12.03 वा  
नोदं नं. 27 वर  
 

िफयादी चे नाव   
ीकांत माधवराव मोरे वय 

33 PSI पो. े . देगलुर  
 
आरोपीचे नाव- 
 
िमळाला माल  
देशी दा  िभंगरी स ाचे 
180 ML मतेचे एकुण 
06 बाँटल 70  दरा माणे 
420  माल 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा माल देशी दा  िभंगरी स ाचे 180 ML 

मतेचे एकुण 06 बाँटल 70  दरा माणे 420  माल चा ोगु याचा 
मुदेमाल सह चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन 
आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल   
 
दाखल करणार 
-ASI शेख   .ने. पो े देगलुर 
   
तपािसकअंमलदार  
HC/ 2822 कणकवळे   ने. पो े देगलुर 

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

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

  

  



iksLVs fgek;ruxj nSfud xqUgs vgoky fn 30@01@2023 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks  

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

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

 

iksLVs ps 

uko  

fgek;r 

uxj  

 

iukdk ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k  %&   
fnukad 29@01@2023 
jksth 17-00 ok ps 
lqekjkl fQ;kZnhps 
?kjkleksj  
ekSts ljle cq- 
 
 
fn’kk o varj %& 

nf{k.ksl 07 fdeh  

 

iukdk nk[ky-rk-osG-
fnukad 30@01@2023  
jksth 11-07 ok- 
LVs-Mk- uksan 16 oj  
 

Ikukdk uacj  
36@2023 
 dye  
323]504] 
506]34 Hkknoh  
 
 

mf’kjkps dkj.k 

vkt jksth iksLVsyk ;soqu 

fQ;kZn fnY;kus iukdk 

nk[ky 

 

fQ;kZnhps uko %& 
lkses’oj lnkf’ko iq.ksokM o; 23 o”kZ 
O;olk; ‘ksrh tkr vkfnoklh  fHkYy  
jk- ljle cq rk fgek;ruxj  ft-ukansM  
eksua 7499855110 
  
,Qvk;vkj izr fnyh dk; %& gks; 
 

vkjksihps ukao %& 

 
vkjksih vVd %&  ukgh  
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rk osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksih dz 
01 gk fQ;kZnhps ?kjkleksj nk: fioqu ;soqu f/kaxk.kk djhr vlrkuk fQ;kZnhus 
;sFks foukdkj.k dk f/kaxk.kk djrks vls Eg.kkyk vlrk R;kauh f’kohxkG d:u 
FkkiMcqD;kus ekjgk.k dsyh o vkjksih dz 01 rs 03 ;kauh lax.ker d:u ftos 
ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs vtkZ o:u ek - iksfu lk-;kaps vkns’kkus iukdk 
nk[ky d:u iq<hy dk;Zokgh dkeh fcV eliksmifu dkx.ks ;kaps dMs fnyk  
 

nk[ky dj.kkj%&  
iksgsdkW@2281 ‘ks[k yk;d iksLVs fgek;ruxj 7888218751  
rikfld vaeynkj %& 
 eliksmifu dkx.ks iksLVs fgek;ruxj eksua 9921623333 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iksfu Hkqluqj iksLVs fgek;ruxj eksua 9834774799   
 

a?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
liksfu pkS/kjh iksLVs fgek;ruxj eksua 9764123018 ] 
 eliksmifu dkx.ks iksLVs fgek;ruxj 
gs fnukad 30@01@2023 jksth ps 11%09  ok uksan ua- 17 oj jokuk  
?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %& HksV iq<s pkyq 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पोलीस टेशन कनवट येथील दैनं दन अहवाल द.30/01/2023 

पो. टेचे.नाव ग.ुर.नं.व 

कलम 

ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण द. 

अतंर 
फयाद चे नाव प ा मो.नं.व. आरोपीचे नाव 

प ा मो नं. 

खुलासा 

कनवट  ग.ुर.न.ं 

25/2023 

 कलम  

379 

भाद व  

 ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण  

द. 26/01/ 2023  च े

सायंकाळ  07.00 वा. 
वाजता चे नंतर ते द. 

27/01/2023 सकाळ  

06.00 वा. च ेपूव  वेळ 

न क  नाह  

 

 द णेस 20 क. मी  
 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ 

द.30/1/2023 

वेळ 11.30वा.  
टे.डा .16 वर  

फयाद चे नाव.  

  जगद श नागनाथ क े  वय 29 वष  

यवसाय शेती राहणार बोधड  ता. 
कनवट ज. नांदेड  

 मो. नं . 9923116606 

 

आरोपीचे नाव. ;-  अ ात 

 

उिशराच ेकारण  

अजदाराने आज पावतो शोध घेऊन 

िमळून न आ याने आज रोजी पो टेला 
येऊन त ार दले व न गु हा दाखल 

 

गेला  माल ;-  

सोलार मोटार पंप व टाटर एकूण 

जी.एस.ट   बलासह र कम 26975 

पये  

 
 

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

वाटेकर  हे सकाळ  गा हाला पाणी दे यासाठ  शेतात गेले असता महारा  

ऊजा वकास  अभीकर (महा ऊजा) ई_ कम धान मं ी कसान ऊजा 
सुर ा एवम उ थान महा अिभयान ( कुसुम योजना) अतंगत िमळालेली 
लाभाथ  सोलार मोटार पंप व टाटर अदंाजे जी.एस.ट  बलासह 

र कम26975 /_ पयाची व हर  वर बसले या ठकाणी दसून आली नाह  

ती कोणीतर  अ ात चोर याने चो न नेली वगरेै मजकुरा या अजाव न 

पुढ ल तपास कामी मा. पो.िन  साहेबां या आदेशाने प  hc 1805 पांढरे 

यां याकडे दला 
 
 

दाखल करणार 

hc2440 लखुळे पो. टे. कनवट मो. 9527062710 

 

तपासी अमंलदार   

hc 1805  पांढरे  साहेब पो. टे. कनवट. मो. नं. 7745001805  

 

भार  अिधकार . 

.पो.िन. बोरस े मो. नं. 9309737394  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



¯पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक गू े अहवाल िद 30.1.2023 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

 
iksLVs 
ps uko  
nsxyqj  
 

गूरन. 
 54/2023 
कलम 
65 ई  
म.दा.का.  

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:- 
िद-30/01/2023 रोजी 
11.00 जुने बस थानक चे 
पुढे असले ा देशी दा  
दुकानाचे बाजुला असले ा 
बोळीत  देगलुर ता.देगलुर  
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 30/01/2023  
रोजी 13.01वा 
 नोदं नं. 32 वर  
 

िफयादी चे नाव   
आनंद काश माळाळे 
,स.पो.िन. पो. े . देगलुर  
 
आरोपीचे नाव- 
 
िमळाला माल 
देशी दा  िभंगरी स ाचे 180 
ML मतेचे एकुण 07 बाँटल 
70  दरा माणे 490  माल. 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा माल देशी दा  िभंगरी स ाचे 180 ML 

मतेचे 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   
 
दाखल करणार-------ASI शेख   .ने. पो े देगलुर 
  
तपािसकअंमलदार-----पो.ना./2332 प ेवाड   ने. 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. 55/2023 कलम 65 ई  म.दा.का िद 30.1.2023  

¯पोलीस 
ेशन 

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

                        
देगलूर 

गूरन.  
55/2023 
कलम  
65 ई  म.दा.का. 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:- 
िद-30/01/2023 रोजी 
15.00  वा देगलुर ते होटल 
जाणारे रोडवर बंजारन 
धाबंयासमोर गवंडगाव 
तांडा  ता.देगलुर  
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद. 30/01/2023  
रोजी  15.46 वा 
 नोदं नं. 40 वर  
 
 

िफयादी चे नाव   
माधव यादवराव प ेवाड वय 48 
वष पोना 2323  पो. े . देगलुर  
मो 9860251859 
 
आरोपीचे नाव- 
 
िमळाला माल  
देशी दा  िभंगरी स ाचे 180 ML 

मतेचे एकुण 08 बाँटल 70  
दरा माणे 560  माल. 

खुलासा:---सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी 
यातील आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा माल देशी 
दा  िभंगरी स ाचे 180 ML मतेचे एकुण 08 बाँटल 70  
दरा माणे 560  माल चा ोगु याचा मुदेमाल सह चोरटी 
िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे 
जबाब व न गु ा दाखल   
  
तपािसकअंमलदार 
 पो.ना./2332 प ेवाड   ने. पो े  देगलुर 

 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 
दाखल करणार---- 
ASI शेख   .ने. पो े देगलुर मो. 9823206916 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



पो. टे. लोहा  .गु.र.न 17 /2023 कलम 279,337,338,304 (A) IPC   द. 30/01/2023 

पो. टे. 

चे नाव 

गु न 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  

17 /2023  

कलम 

 279,337,338 
,304 (A) IPC  

गु हा घडला:- 
द.26/01/2023 रोजी 

13.30 वा.समुारास 

करोडा घाट सीतामाता 
मं दरासमोर ल रोडवर 

ता.लोहा  ज हा नांदेड 

 

दशा अतंर = 

 पूवस 10 कलोमीटर  

 
 

गु हा दाखल:- 

 द.30/01/2023 रोजी 
वेळ 15.52 वाजता 
टेशनडायर न द  21वर.  

 

फयाद चे नाव : - 

 दादाराव  सांडू िगर   वय 35 वष 

यवसाय यापार रा. बालाजी मं दर या 
पाठ मागे (पालाम ये) लोहा ता. लोहा ज 

नांदेड मोबाईल  नबंर=8412815810 

 
FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:- 
आरोपी अटक:- नाह   

 

 उिशराचे कारण=  

आज द 30.01.2023 रोजी पो टे लोहा 
येथ ेयेऊन त ार  जबाब दले व न 

खुलासा:- सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीन े याचे 
ता यातील मोटार सायकल ह  भरधाव वेगात,हयगईने व िन काळजीपणाने चालवून 

फयाद  चालवीत असलेली मोटार सायकल मांक MH 26 AM 8885 ह स समो न 

जोराची धडक द याने फयाद  व या यासोबत असलेली याची प ी मगंलबाई हे दोघे 

रोड या खाली पडल े यामळेु फयाद या डा या हातास व पायास मु का मार लागून 

फयाद चा डावा हात फॅ चर झाला. फयाद ची प ी मगंलबाई ह या डो यास गंभीर मार 

लागून ती उपचारदर यान सरकार  दवाखाना व णुपरु  नांदेड वाड मांक 30 म ये द 

27.01.2023 रोजी 00.30 वाजता मरण पावली ितचे मरणास मोसा चा चालक हा कारणीभतू 

ठरला आहेवगरेै फयाद व न मा.पो. उप िन. सोनकांबळे साहेबां या आदेशाने बाजूस 

माणे गु हा दाखल.        

 

 दाखल कारणार :- 

 hc 999 येमकेर पो ट लोहा मोबाईल नबंर 9923670999 

                       

तपासीक अंमलदार 

 PSI सोनकांबळे मो. न. 9823867336 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

मा. पो. िन. ी तांबे साहेब  मो. .9850188100 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



पोलीस टेशन हदगाव  गुरनं. 21/2023 कलम.65(E) म. दा. का  माणे दनांक 30 /01/2023 
  

  पो 
टेशनचे 

नाव 

गु हा र ज टर 
नंबर व कलम 

गु हा पना अ. ./ ो ह /घडला 
व दाखल 

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

हक कत 

हदगाव गुरन.ं  

21/2023 

 कलम. 
65(E)  

म. दा. का  
 

  
 
 
 
 

गु हा घडला  

- द.30/01/2023रोजी दपुार  
13.45वाजता बस थानक 
समोर ल हॉटेल सहाराचे 
समोर प मेस 500 मीटर 

 
 

दशा : - 
प मेस 500 मीटर 

 

 गु हा दाखल दनांक: 
- द-30/01/-2023 

 वेळ 16:18  वा  
टे डा.नोद नं.  18 

वर                   

 

फयाद चे नाव :-   
जगन गणपती पवार 

 वय.55 वष यवसाय, पोलीस िनर क पोलीस 
टेशन हदगाव  मो .न 8806994154 

 

एफआर आय त दली. होय 

 

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

 

िमळाला माल :-  

1050 एम ेन य ू(IB) कंपनी या 180ML या 07 

बॉटल कमती 150/- येक  बॉटल सील बदं 560 

देशी दा  िभगंर  सं ा या 180ML मते या 08 

कंमत यके  70  दरा माणे. एकूण 1610    

  

खुलासा.---सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वळे  व 
ठकाणी  यातील आरोपी हा वनापरवाना बेकायदेशीर र या 
देशी व वदेशी दा या एकूण 15 बॉटल कमती 1610/- 

पयाचा चोरट  व  कर या या उ ेशाने बाळगललेा िमळून 
आला हणनू माझी याच े व  म.ु ो.   ट कलम 65(e) 

माणे फयाद द याने नमदू माणे गु हा दाखल क न 
पुढ ल तपास काम तपास कामी पोहेका 2342 हंबड यांचकेडे 
दला हणनु  मा पो.िन.साहेब यांच ेआदेशाने गु हा दाखल. 

 

 तपासी अिधकार — 

पोहेकॉ 2342 हंबड  मो .न 9284422052 

दाखल करणार:- -  

पोहेकॉ 1099 गायकवाड पो. टे हदगाव मो.नं. 7972994682 

 पोलीस टेशन भार  अिधका  याचे नाव व मोबाईल नंबर:-
पो.िन. पवार साहेब पो. टे. हदगाव मो.न.ं8806994154 

  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 पो. टे वमानतळ गुरनं. 33/2023 कलम 65 (ई) महा. ो. कायदा द 30.01.2023  
 

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

िज हानांदडे, 
पो. टे. िवमानतळ 

 
गु हा घ. ता. वेळ  व 
ठकाणी-   
दनांक 30/01/2023 

रोजी 15.00 वाजता 
िशवाजी पाट ल 
कॉ पे स सांगवी, 
माऊली कराणा दकुाना 
समोर नांदेड उ रेस 03 
क.मी.  

  
 
गु हा दाखल ता. वळे-  
 द 30.01.2023 रोजी 
वेळ –18.08 वा 
 टे.डा. 35 

 
पो. टे 
वमानतळ 

गरुनं. 
33/2023 

कलम  
65 (ई) 
महा. ो. 
कायदा 

 
फयाद -  

सखाराम यकंटराव नवघरे वय 49 
वष यवसाय नोकर , 
पोहेकॉ/2135, थािनक गु हे 
शाखा, नांदेड  
मोबाईल नंबर 7972809334 
 
आरोपी-   
 
िमळाला माल –  
ो. गु हयाचा माल देशी दा  

िभंगर  सं ा चे  एकुण 19 बाँटल 
कमंती 980/-  चे  
 
 

 
खलुासा -सादर वनंती क ,वर नमुद तार ख वेळ  व 
ठकाणी यातील आरोपी याने याच े ता यात 
बनापरवाना व बेकायदेशीर देशी दा ची चोरट  व  

करत असताना देशी दा या (एकुण 19 बॉटल) 
कमती 980/- पयाचा माल ता यात िमळुन आला 
वगरेै मजकुराचे फयाद व न  पोिन साहेब 
यांचेआदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी 
HC 1334 जाधव  याचेकडे दला  
 
दाखल करणार – 
 HC 748 कनाके  मो.न.ं 9923888322 
 
तपास करणार  - 
 HC/1334  जाधव मो.नं. 8805859640 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



पोलीस टेशन हादगाव   गुरनं. 22/2023 कलम.279,337,338, भा. द. वी.134(अ),134( B) , 184 M .V . Act  माणे दनांक 30/01/2023 
  

  पोलीस 
टेशनचे 

नाव 

गु हा र ज टर 
नंबर व कलम 

गु हा पना अ. ./ ो ह /घडला 
व दाखल 

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

हक कत 

हदगाव  गरुनं.  

22/2023 

 कलम. 
 279,337, 

338, भा.द.वी.134 

(अ),134( B) , 

184 M .V . 

Act  माणे 

 
  
 

  
 
 
 
 

गु हा घडला दनांक 

द 01/01/2023 वेळ 16.00 

वाजता चे  सुमारास महाताळा 
पाट ल जवळ तालुका हदगाव 
उ रेस 20 कमी 
 

दशा :  

उ रेस 20 कमी  
 
 

 गु हा दाखल दनांक:- 
द-30/01/-2023  

वेळ18:31 वा  

टेडा.नोदनं. 21वर                 

  
 

फयाद चे नाव :-   
 गजानन सोनबाराव कदम 
वय.40 वष यवसाय, शेती  रा 
कोळ  ता हदगाव जला 
नांदेड  मो .न 9860343506 

 

एफआर आय त दली. होय 

 

आरोपीचे नाव प ा – 

  

 आरोपी अटक :- 
 

खुलासा.-----सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  फयाद  
व याचा िम  हे याच ेमोटरसायकल मांक 26 बी यु 51 29 ने िनवघा बाजार येथे 
बाजार कर यासाठ  जात असताना मोजे महातळा पाठ जवळ यातील आरोपीने आपल े
ता यातील मोटरसायकल ह  भागव वेगात हाय गाई व िन काळजीपणाने चालवून 
फयाद च े मोटरसायकलला पाठ मागून धडक देऊन मोटरसायकल ख यात जाऊन 
फयाद च ेपायावर पडून उज या मांड चे वर पडून ॅ चर होऊन व िम  ला करकोळ 
जखमी करणा या मोटरसायकल चालकावर व  त ार आहे वगरेै रेणकुाई हॉ पटल 
नांदेड येथील MLC त ार  बार िनशी LPC 149 बोरले पवार यांचे कडून ा  झा याने 
हणनू doअिधकार  कदम मडॅम यां या आदेशान ेतपास पो ना 900 सातपतुे  यां याकडे 
दला मा पो.िन.साहेब यांच ेआदेशाने गु हा दाखल. 

 

 तपासी अिधकार --- 

-पो ना 900 सातपतेु मो . न. 9823216771 

 
दाखलकरणार:- - 
 HC 1099 गायकवाड पो. टे हदगाव  

 
 पोलीस टेशन भार  अिधका  याचे नाव व मोबाईल नबंर:-  

पो.िन. पवार  साहेब पो. टे. हदगाव मो.नं. 8806994154 

  

 



पोलीस टेशन माळाकोळ     गुरनं-15/2023 कलम 283 भा.द.वी दनांक 30/01/2023 

पोलीस टेशन गरुनं गु.घ.तार ख वेळ व ठकाण:- फयाद चे चे नाव:-   खुलासा: 

माळाकोळ   गरुनं – 

15/2023  

कलम  

283 भा.द.वी 

गु.घ.तार ख वेळ व ठकाण:- 

दनांक 30/01/2023 चे  12:30 

वाजता माळाकोळ  बस 

थानक ,माळाकोळ   

तालुका लोहा. 
 

दशा व अतंर :- 

 पूवस  01 फलाग  

 

गु हा दाखल:-  

दनांक 30/01/2023  

रोजी 18:28 .वा 
.न द नंबर.   13  वर  

 

फयाद चे चे नाव:-  

 नामदेव रामधन राठोड वय. 

50.वष यवसाय नौकर  

पोहेकॉ 2308/ने पो टे 

माळाकळ  मो.न.ं9284536640 

 
 
 

 आरोपीचे नाव:-  

 
 
  

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

आरोपीने याच ेता यातील काळ  पवळ  जीप ह  रोडचे म यभागी 
उभी क न येणारे जाणारे वासी व रहदार स व जी वतास धोका 
िनमाण होईल अशा थतीत वाहन उभे केलेला िमळून आला हणून  

गु हा दाखल. 

 

  दाखल करणार :-  

पोहेकॉ /2065  लालवंडे पो टे  माळाकोळ . 

         

तपासी अमंलदार:- 

 HC/1888/ ीरसागर पो टे माळाकोळ  मो न.9823842188 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. .           

    मा. सपोिन डोके सर  मो. .8652147575 

 
 

 

 
 

 



पोलीस टेशन माळाकोळ  दैनं दन गु हे अहवाल दनांक 30/01 /2023 

पोलीस 

टेशन 

गुरन ं गु.घ.तार ख वेळ व ठकाण:- फयाद चे चे नाव:-   खुलासा: 

पोलीस 

टेशन 

माळाकोळ   

गरुनं – 

16/2023 

 कलम  

283 भा द व  

 ग.ुघ. तार ख वेळ 

ठकाण:-  

द.30/01/2023 रोजी वेळ 

11.40 वाजता माळाकोळ  

बस थानक ,माळाकोळ  

तालुका  लोहा . 
 

दशा व अतंर:  

पूवस 01 फलाग  

 
 

गु हा दाखल:- 

 दनांक 30/01/ 2023  

चे    18: 30 वा. 
न द नंबर 14 वर 
 
 

फयाद चे नाव :- 

 नामदेव रामधन राठोड वय. 50 

वष यवसाय नौकर  पोहेका 
/2308 नेमणूक पो टे मळाकोळ  

ता. लोहा   मो.न.ं9284536640 

 
 
 

  आरोपीचे नाव :- 

 
 
 

खलुासा:- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीने याची 
आ प ेऑटो  ह  रोडचे म यभागी उभी क न येणारे जाणारे वासी वर रहदा रतस व 

जी वतास धोका िनमाण होईल अशा थतीत उभी केलेला िमळून आला हणून सपोनी  
सा.यांच ेआदेशाने गु हा दाखल . 

 
 
        

दाखल करणार:- 

पोहेका◌ॅ 2065  लालवंडे पो टे माळाकोळ . 

     

तपािसक अमंलदार :-  

पोहेकॉ/ 2308 माळाकोळ  मो.नं.9284536640 

  

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. .    

 मा. स पो िन डोके     मो. .8652147575 

 
 

 

 

 

                         



पो. टे. कंधार    गु.र.न.  24/2023.  कलम  279,337,338 भादवी  . द. 30/01/2023 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न.   

24/2023. 

 कलम   

279,337, 

338 भाद व 

 

 गु हा घडला:-  
द.  05/01/2023 चे  18.30 वा.चे 

स ु . फयाद  यांच े शेतात जवळ 

फुलवळ ते जाम जाणारे रोडवर 

तालुका कंधार द णेस 15 कमी  
 

गु हा दाखल:-  

द. 30/01/.2023 रोजी  
वेळ    16.33 वाजता  
टेडा न द नंबर  19 वर 

  

उिशराचे कारण: -  

उपचार घेऊन येऊन आज रोजी 
फयाद द याने 

 

आरोपीचा मागील इितहास : - ----

/ 

 फयाद  चे नाव व प ा : -   
अकुंश रामराव गोटमवाड वय प नास वष 

यवसाय शेती राहणार कंधारे वाड  तालुका 
कंधार ज हा नांदेड  

मोबाईल मांक 76 20 95 23 40 

 

FIR त दली का:- होय 

 

 आरोपी चे नाव व प ा: -   
 

आरोपीचा मागील इितहास : -   
 

आरोपी अटक:- आरोपी अटक नाह  

 
 
 

खुलासा;  
             सादर वनंती क  वर नमदू तार ख ठकाणी यातील आरोपीन े याचे 

ता यातील ा वाहन हाय गयी व िन काळजीपणे भरधाव वेगात चालवनू 

फयाद  समो न जोराची धडक द याने फयाद च े डो यास मार लागून 

डोके फुटून गंभीर दखुापत झाली आहे व फयाद चे उज या हाताच े खूप 

अ यास मु कामार लागला आहे  वगरेै जबाबदाव न मा.पो.िन.सा.यांचे 

आदेशाने नमदू माणे गु हा दाखल क न तपास बीट नको का 548 सतंोष 

नारायण काळे यां याकडे दला 
       

दाखल करणार:-   

ठाणे अमंलदार पोहे का/२२५९ ीराम ेनेमणूक पो टे कंधार.  

मोबाईल नबंर 99 75 75 42 56 

  

तपासी अमंलदार:--  

PN / 548 एस एन काळे नेमणूक हो टेल कंधार 

 मोबाईल नंबर 90 49 56 56 77 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

मा.पोिन/पडवळ सर. पो. टे. कंधार  मो.9420841070 

 
 

 

 
 



पोलीस टेशन धमाबाद  दैनं दन गु हे अहवाल दनांक 30/01 /2023 

पो. टे. 

धमाबाद 

  

गुरन न.ं  

 25/2023 

 कलम  

283  

भाद व  

गु हा घडला तार ख वळे .  

दनांक  30/01/2023 वेळ 15-

30 वाजता पानसरे चौक 

धमाबाद येथील साई हॉटेल 

समोर सावजिनक रोडवर 

धमाबाद 

 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ  

दनांक  30/01/2023  

च े 17-41 

 न द न. 25 

 
 
 
 

फयाद  –  

पुंडिलक माधवराव क े वय 

32 वष यवसाय नोकर  

पोका 937  पो टे धमाबाद  

मो. 9552514576 

 
आरोपी – 

  
 
 
 
 

खलुासा-सादर वनतंी क  यातील नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी नमूद 

यातील आरोपीन ेआप या ता यातील अटो हा सावजिनक रोडवर उभा 
क न येणारे जाणारे वाहनास व लोकांचा ज वतास अडथळा िनमाण 

होईल अशा प र थतीत िमळून आला. हणनू वर माण ेगु हा दाखल. 

 
दाखल करणार  

पोहे का ASI नागलूवार पो ट धमाबाद मो. 9421294109 

 

तपासी अंमलदार  -  

  ASI आडे  पो टे धमाबाद मो. 9923692588 

 
पो ट भार  अिधकार  

पोलीस िनर क हबारे सर पो ट धमाबाद 

मो. 9730432436 

  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



     
    

    
    

    
            

      
    

  
  

  

    
    

        
  

          
      

          
          

        
            

  
        

    
        
        

    

            
            
          

      
  

          
  

    
                

            
        

          
        

  

                    
                  
                  

                  
                  

                
                    

  

        
              
  

            
                

  

              
    

    
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
  



         
  

  
     

 
   

    
  

 
 
  

 
 

 
  

  
   

 
  

     
  

    
  

   
  

  
  
   

  
   

      
 

  
    

     
  

   
   

 

  
     

            
            

          
          

         
           

           
            

           
         

          
           

    
   

     
    

                  
  

       
 

  
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



iksLVs oftjkckn nSfud xqUgs vgoky fn 30-01-2023 

ftYgk@ iks-Bk.ks iukdka ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fn-osG 

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

gdhdr 

 

iksLVs ps uko  

oftjkckn  

 

 vkè ?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k  %&   
fnukad 30@01@2023 jksth 
ldkGh  10-00 ok ps 
lqekjkl ljdkjh  
nok[kkuk fo”.kqiqjh  ukansM  
 
 
fn’kk o varj %& 

nf{k.ksl 09 fdeh  

 

vke` nk[ky-rk-osG- 
fnukad 30@01@2023  
jksth 15-12 ok- 
LVs-Mk- uksan 20 oj  
 

vkè uacj %& 
08@2023 
 dye  
174]176  
]lh vkj ih lh  
 
 

 

[kcjns.kkjps uko %&  

lqHkk”k ek lksuo.ks vf/k{kd 
ukaansM ftYgk dkjkxg̀  
oxZ &2 eks ua 9908258900 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; %& 

gks; 
 

 

vkjksihps ukao %& 

  

 
Ekj.kkps dkj.k  %&   
mipkj njE;ku eR̀;` 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rk osGh o fBdk.kh ;krhy U;k-canh ;kaph vkt 
fnukad 30@01@2023 jksth ldkGh 09%20 oktrk vpkud rC;sr [kjkc >kY;kus R;kl 
ljdkjh nok[kkuk fo”.kqiqjh ukansM ;sFks nk[ky dsys vklrk foyktpkyq vlrkuk 10%00 
ok ek oS|fd; vf/kdkjh ;kauh e;r ?kksf”kr dsys oxSjs i=d vf/k{kd ukansM ftYgk 
dkjkxg̀ oxZ &2 ;kps i=d izkIr >kY;kus vkè nk[ky d:u ek iksyhl fujh{kd 
lkgsc ;kaps vkns’kkus xqUg;kpk iqBhy rikl iksmifu izfo.k vkxykos ;kauk ns.;kr vkyk 
 

nk[ky dj.kkj%&  
xzsMiksmifu f’kaxs iksLVs oftjkckn eks ua 7972733404 
 

rikfld vaeynkj %&  
iksmifu vkxykos iksLVs oftjkckn eks ua 9890630130 
  

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
 iks fu HkaMjokj iksLVs oftjkckn 9923696860 
 

 

a?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
iks fu HkaMjokj iksLVs oftjkckn 9923696860]] iksmifu vkxykos iksLVs oftjkckn eks 
ua 9890630130]]gs fnukad 30@01@2023 jksth ps 15%26  ok uksan ua- 21 oj jokuk  
?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %& 
 fnukad 30@01@2023 jksth ps 17%29  ok uksan ua- 26 oj jokuk  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पो टेअधापूरगु .र.नं 22/2023 कलम65(ई )महारा  दा बंद  कायदा  द30/01/2023 

ज हा/ठाणे गुरन.घडला /गु हादाखल/ ा द. वेळ गुरनं/कलम खबरदेणारयांचेनाववप ा फयाद / आरोपी हक कत 

पो टेचेनाव 
पोलीस  

टेशन  

अधापूर 

गु हाघडला.तावेळ ठकाण 
द 30/01/2023 रोजी 19.10 
वाजताचे सुमारास मौजे लहान 

येथे पशुवै क य दवाखाना 
समोर सावजिनक रोडवर 

 
पूवस 12 km  
 
 
 
गु हा दाखल.ता.वेळ:-  
द 30/01/2023 
jksth 21-13 ok- 

नोद  22 
 
 
 
 
 

Crno  
22/2023 
कलम  
65(ई ) महारा  दा बंद  
कायदा  
 
 
िमळालामाल. 
 एक पांढ या रंगाची 
पशवीम ये देशी दा  
िभंगर  सं ाचे असे कागद  
लेबल असलेली काचेची 180 
ml  मतेची सील मन 
एकूण 08 बॉटल कंमत 

एकूण 560/-  चा माल  
 
 
 
 
 

फयाद चेनाव— 

भीमराव हरामण राठोड वय 50 
वष यवसाय नोकर  hc 2313 

नेमणूक पोलीस टेशन अधापूर 
मो. मांक.9823472789 
 
 
आरोपी नाव:.  
 
 
आरोपी अटक:-- िनरंक 

खुलासा:-- सादर वनंती क  वणभूत तार ख वेळ ठकाण 
यातील आरोपी हा वनापरवाना बेकायदेशीर र या 
ो हशान गणुा या मु ेमाल देशी दा  िभंगर  सं या या 

180ml या08 सीलबंद बॉटल येक  क मत 70  माणे 
560/- कमती याम** छोट  व  कर याचे ता यात 
बाळगून िमळून आला वगरेै यादाव न मा. पो. िन 
साहेबयां या आदेशाने गु हा दाखल क न बीटnpc 2544 

आनेबोईनवाड यां याकडे दे यात आला 
 
दाखल करणार:--- 

HC2202 सूयवशंी पोलीस ठाणे अधापूर 
मो.न9ं923416178 
 
तपािसकअंमलदार – 

Npc 2544 आनेबोईनवाड पोलीस ठाणे अधापूर  
 
पो ट भार  अिधकार  

 पोिन जाधव साहेब मोन ं 7798834263 

आरोपीचे पूव इितहास    आरोपीनावगावमा हतनाह  

आरोपीवरकेलेले ितबंधक कारवाई 

 



¯पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक गू े अहवाल िद 30.1.2023 

¯पोलीस 
ेशन 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व 
िठकाण 

िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

                        
देगलूर 

गूरन. 
56/2023 
कलम  
65 ई  
म.दा.का.  

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:- 

िद-30/01/2023 रोजी 
18.45 वा रोहादास 
चौक येथे सावजिनक 
रोड ा बाजुला देगलुर 
ता.देगलुर  
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद. 30/01/2023 
रोजी  20.30 वा  
नोदं नं. 48 वर  
 

िफयादी चे नाव   
पुनम मोहनराव सुयवंशी वय 
33 वष ,महीला पो.उपिन 
पो. े .देगलुर  
 
आरोपीचे नाव- 
 
िमळाला माल  
देशी दा  िभंगरी स ाचे 180 
ML मतेचे एकुण 07 बाँटल 
70  दरा माणे 490  
माल. 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा माल देशी दा  िभंगरी स ाचे 180 
ML मतेचे 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   
 
दाखल करणार 
-ASI शेख   .ने. पो े देगलुर मो. 9823206916 
  
तपािसकअंमलदार  
पो.ना./ASI िमरदोडे    ने. 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 येिथल दैिनक गू े अहवाल िद 30.1.2023 

¯पोलीस 
ेशन 

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

खुलासा:--- 

                        
देगलूर 

गूरन.  
57/2023 
कलम  
65 ई  
म.दा.का.  

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:- 
िद-30/01/2023 रोजी 
18.30 वा त ाचे पाळु ा 
कडेला असलेल्या वडा ा 
झाडाखाली सावजिनक 
रोड ा कडेला मौ.नरंगल 
ता.देगलुर  
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद. 30/01/2023  
रोजी  21.00 वा  
नोदं नं. 50 वर  
 

िफयादी चे नाव   
सतीश रामराव कदम 
वय 41 वष ,PN/507 
पो. े .देगलुर  
 
आरोपीचे नाव- 
. 
 
िमळाला माल 
 देशी दा  िभंगरी 
स ाचे 180 ML 

मतेचे एकुण 08 
बाँटल 70  दरा माणे 
560  माल. 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा माल देशी दा  िभंगरी स ाचे 180 
ML मतेचे एकुण 08 बाँटल 70  दरा माणे 560  माल चा 

ोगु याचा मुदेमाल सह चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात 
बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल   
 
दाखल करणार 
-ASI शेख   .ने. पो े देगलुर मो. 9823206916 
   
तपािसकअंमलदार  
पो.ना./HC/1984 सकनुरे  ने. 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 येिथल दैिनक गू े अहवाल िद 30.1.2023 

¯पोलीस 
ेशन 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व 
िठकाण 

िफयादीचेनाव व प ा 
व मोनं 

खुलासा:--- 

                        
देगलूर 

गूरन. 
58/2023 
कलम 
 65 ई  
म.दा.का.  

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:- 
िद-30/01/2023 
रोजी 19.15 वा चे 
सुमारास फेरोज ीन 
टाकीज समोरील 
शारदानगरकडे 
जाणारे सावजिनक 
रोड ा बाजुला 
देगलुर ता.देगलुर  
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद. 30/01/2023 
 रोजी  21.52  
नोदं नं. 53 वर  
 

िफयादी चे नाव   
पुनम मोहनराव सुयवंशी 
वय 33 वष ,महीला 
पो.उपिन पो. े.देगलुर  
 
आरोपीचे नाव- 
 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी हा 
फेरोज ीन टाकीज समोरील शारदानगरकडे जाणारे सावजिनक 
रोड ा बाजुला  िहंडत िफरत लोकांकडुन पैसे घेऊन आकडयावर 
लावुन ताचे फाय ासाठी िमलन नाईट मटका नावाचा जुगार खेळत व 
खेळिवत असताना नगदी 340/  व मटका जुगाराचे सािह ासह 
िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल   
 
दाखल करणार 
-ASI शेख   .ने. पो े देगलुर मो. 9823206916 
  
तपािसकअंमलदार  
पो.ना./ASI िमरदोडे    ने. पो े  देगलुर 

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

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पो टे  उमर    दनांक- 30.01.23 

ज हा/पो. 
ठाणे 

गुरन ंघडला/गु हा 
दाखल/ ा  द.वेळ 

गुरन ं

/कलम 

खबर देणार यांचे नाव व प ा 
फयाद /आरोपी 

हक कत 

पो टे चे 

नाव- 

उमर   

िमिसगं घटना तार ख 

वेळ व ठकाण 

दनांक 29/01/2023 

10:17च ेराहत े

धानोरा येथून तालुका 
उमर  

 
िमिसगं दाखल 

30/01/2023 

रोजी  21.56 

टे डा िन:-016 

 

 िमसीग 

- 04/23  
 
 
 
 
 
 
 
  

फयाद चे नाव  

साई साद उ व मामडे वय 24 

वष धंदा शेती राहणार राव 

धानोरा मोबाईल 

नंबरन.82848872 

 
 
िमसीगं य . . 

उ व मोहनराव मामडे 

 वय ४५ वष 

 
 
 
 
 
 

खुलासा- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख यांवर लवळे  िमिसगं मधील इसम 

नाम ेउ व मोहनराव मामडे  यांनी कांह ह  घर  सांगता िनघनू गेल े यांचा 
आज पावेतो शोधन घतेला असता ंिमळन न आ याची त ार व न वर माण े

िमिसगं दाखल  क न मा.पो .िन  या या आदेशा वय ेपुढ ल तपास बीट  

npc1017 क ेह  यां याकडेह  दल े िमिसन च े तपास कामी  घटना थळ   

npc1017 क  रवाना झाल े

 
दाखल करणार-  

पोहेका 2084 खेडकर  

 

तपािसक  अंमलदार ,. 

npc1017 क े मो.9049800217 

 
पो टे भार  अिधकार - 

पो.िन मोहन बळ राम  भोसल े mo.7038833358 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पोलीस टेशन ई लापुर   ग.ुर.न.ं19/2023 कलम.279, 337 भा. द. व.  द.30/01/2023. 

पोलीस टेशन 

चे नाव. 

गु.र.नं.व. 

कलम. 

गु.घ.ता.वेळ . ठकाण 

द.अंतर. 

फयाद चे नाव प ा मो.नं. आरोपीचे नाव 

प ा मो.नं. 

खुलासा. 

ई लापरु ग.ुर.नं. 
19/2023 

कलम 

279.337 

भा. द. व.  

गु.घ.ता.वेळ . ठकाण 

द. 24/01/2023 च े17:00 

वा. समुारास नंदगाव फाटा 
जवळ 

 
 
ग.ुदा.ता.वेळ. टे.डा.नंबर. 

द. 30/01/2023 

वेळ. 13:45 

टे. डा.न.ं17 

फयाद चे नाव.  

ाने र अंबरिसगं राठोड 

वय 35 वष यवसाय शेती 
राहणार देवी तांडा मंडळ 

सारंगपरू ज हा िनमल 

(तलेंगणा). मो. न.ं  

 
 
आरोपीचे नाव. 

 

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

हा मोटार सायकल मांक TS 18 D/1295 वर बसनू गावाकडे जात 

असताना नमूद आरोपीन ेबुलटे मो.सा. वर बसनू याच ेता यातील मोटार 

सायकल हायगय व िन काळजीपणान े भरधाव वेगात चालवनू 

फयाद या मोटार सायकल ला समो न धडक देऊन फयाद स व 

फयाद च ेमलुीस जबर जखमी केल ेवगैरे त ार व न वर माणे गु हा 
दाखल क न माननीय एपीआय साहेब यां या आदेशान े पुढ ल तपास 

कामी बीट ASI शेख साहेब यां याकडे दला आहे. 

दाखल करणार.  

ASI  ए. ड . लुगंारे मो.न.ं9881153302 

तपासी अिधकार  

ASI ए. ए. शेख.  मो. न.ं 9423438221 

भार  अिधकार . 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



िदनांक30.01.2023



 

  



पो. टे वमानतळ गुरनं.36/2023 कलम  379,511 भादवी 
 

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

हक गत शरेा 

िज हा नांदेड, 
पो. टे.  
िवमानतळ 

गु.घ.ता.वेऴ व ठकाण 
–  
द 30.01.2023 रोजी 

14.00 वा चे सुमारास 

नुर  चौक येथील गर ब 

नवाज म जीद येथील 

टोर म 
 
 दशा व अंतर – 

 पुवस 3 km  
 
 गु हा दाखल ता. वेळ –  

द 30.01.2023  

रोजी वेळ 23.28 वा 
टे.डा. 50 

 

पो. टे 

वमानत
ळ गुरनं. 
36/2023 
कलम  
379,511 
भादवी   

फयाद  – 

शेख पाशा शेख क रम 

वय 38 वष यवसाय 

िम ञी रा. नुर  चौक 

नांदेड  

मो. नं. 8855889692 
 
 
आरोपी-   
 

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

ठकाणी यातील आरोपी हा नुर  चौक येथील गर ब 

नवाज म जीद येथील टोर म मधील वंयपाक 

कर याचे भांड  व भंगार सामान चो न ने याचा य  

क रत असताना िमऴुन आला..वगैरे मजकुराचे 
जबाबव न मा.पो.िन.सा.यांचे आदेशाने गु हा दाखल 

क न तपासकामी पोना/631 देशमुख  यांचे कडे दला. 
 
दाखल करणार –  

 ASI क यामकर मो.नं. 9623551038 
 
तपास करणार  - 

 पोना/631 देशमुख  मो.नं.9923647631 
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पोलीस टेशन मु माबाद ड .सी.आर िमिसगं न.ं03/2023 द.30/01/2023 

पोलीस 

टेशन 

िमिसगं नंबर िम.ता.वेळ ठकाण व दाखल 

ता.वेळ 

 खबर देणार यांचे नाव प ा व म .न.  थोड यात हक कत 

मु माबाद िमिसगं नंबर 

03/2023 
 
 
 
 
 
उिशराचे 

कारण-आज 

रोजी पो. टे 

ला यऊेन 

त ार 

द यान े

िमिसगं घ.ता.वेळ व 

ठकाण- 

द23./1/2023 रोजी 
दपुार  वेळ अंदाज े

14.00त े14.30वा.चे 
दर यान फयाद च े

राहत ेघरातनू िनघून 

गलेी. 
 
 
िमिसगं दा.ता. वळे 

 द- 30/01/2023 

रोजी वेळ 21.29 

टे.डा.नंबर-29 

 
 

खबर देणार यांचे नाव- 

गो वदं मोतीराम बावलगाव े

वय 48 वष यवसाय शेती. 
राहणार गोजगेाव ता .मुखेड 

मोबाईल. नंबर7263016645. 

 
FIR त दली का-होय 

 
हरवललेी य चे नाव-  

 
 
 
 

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

अजदारांची मलुगी ह  दनांक 23/0 1 /2023 रोजी दपुार  १४.०० त े

१४.३0वाजता च े दर यान राहत े घ न बाहेर जाऊन यतेे अस े

फयाद च ेप ी मौनाबाई ह च सांगनू घरातून िनघनू गेली आहे तर  

ितचा शोध होऊन िमळून दे यास वनतंी आहे वगैरे जबाबा व न  

िमिसगं दाखल क न पुढे शोध कामी बीट  811यालावार   यां या 
कडे दला 
दाखल करणार-NLPC 379 मरेवाड मु माबाद पो. टे.मु ामाबाद 

मो.न.ं7038186545 

तपासी अंमलदार 

NPC 811यालावार मोबाईल मांक.7262845922. 

पो. टे. भार  अिधकार --  

स.पो.िन-सं ाम उ वराव जाधव पो. टे.मु माबाद 

मो.न.ं8999881900 

 

 



पो. टे वमानतळ गुरन.ं 34/2023 कलम 65 (ई) महा. ो. कायदा 
 

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

हक गत 

िज हा नांदडे, 
पो. टे. िवमानतळ 

 
गु हा घ. ता. वेळ  व ठकाणी-   
 द 30/01/2023 रोजी 19.10 वा चे 
समुारास आरा या वाटर लांट जवळ 
शाहुनगर नांदेड द ीणसे 01 क.मी.  
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ – 

 द 30.01.2023 रोजी  

वेळ- 20.16वा  

टे.डा. 42 

 
पो. टे वमानतळ 
गुरनं. 
34/2023 
कलम  

65 (ई) महा. ो. 
कायदा 
 
 
िमळाला माल – ो. 
गु हयाचा माल 
देशी दा  िभंगर  
सं ा चे  एकुण 12 

बाँटल कमतंी 
840/-  चे  

 
फयाद -  

अर वंद सदुामराव 
गायकवाड वय 
53वष पोहेकॉ 967 

न.ेपो. टे. वमानतळ 
नांदेड  

मोनं 9529796606 
 
 
आरोपी-   
 

 
खलुासा -सादर वनतंी क ,वर नमुद तार ख वळे  व 
ठकाणी यातील आरोपी याने वनापरवाना बकेायदेशीर 
र या देशी दा  िभगंर  सं या या 180 ML या 
िसलबदं 12 बॉटल कंमती 840/- . चे मालासह चोरट  
व  कर या या उ ेशान े ता यात बाळगललेा िमळुन 
आला. वगैरे मजकुराचे फयाद व न  पोिन साहेब 
यांचआेदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी 
HC   967 गायकवाड  याचकेडे दला.  
 
दाखल करणार –  

ASI क याणकर मो. 9623551038 

 
तपास करणार –  

HC 967 गायकवाड  मो.न.ं9529796606 

 



पो. टे वमानतळ गुरन.ं 35/2023कलम 65 (ई) महा. ो. कायदा 
 
िज हावपो. टे

.चनेाव 
गु हाघडला/दाखल/ ा द./वे

ळ 
गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शरेा 

िज हा नांदडे, 
पो. टे. 
िवमानतळ 

गु हा घ. ता. वेळ  व ठकाणी-  
 द. 30/01/2023 रोजी 20.15 

वा च े समुारास महेबबुनगर 

नांदेड येथील प पु पानशाँपचे 

बाजुला  
 
दशा व अतंर –  

पुवस2 km  
 
  गु हा दाखल ता. वेळ –  

द  30.01.2023 रोजी  
वेळ 21.12 वा  
टे.डा, 45 

पो. टे 

वमानतळ 

गुरन.ं 
35/2023 
कलम 

 65 (ई) महा. 
ो. कायदा 

फयाद -   

चं कातं गगंाधर पांचाळ वय 53 

वष सपोउपिन न.ेपो. टे. 

वमानतळ नांदेड मो.न.ं 
9423437844 
 
आरोपी-    
 
िमळाला माल – ो. गु हयाचा 
माल देशी दा  िभगंर  सं ा च े 

एकुण 12 बाँटल कमतंी /-420 

 चा माल  

खलुासा -सादर वनतंी क ,वर नमुद तार ख वेळ  

व ठकाणी यातील आरोपी यान े वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या देशी दा  िभगंर  सं या या 
90ML या िसलबदं 12 बॉटल कंमती 420/- . 

च े मालासह चोरट  व  कर या या उ ेशान े

ता यात बाळगललेा िमळुन आला. वगैरे 

मजकुराच े फयाद व न  पोिन साहेब 

यांचआेदेशान े गु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

कामी ASI पांचाऴ याचकेडे दला  
 
दाखल करणार –  

ASI क याणकर मो.न.ं  9623551038 
 
तपास करणार – 

 ASI पांचाऴ मो.नं.9423437844 
 

 

 



iksLVs fyacxko nSfud xqUgs vgoky fn 30-01-2023 

ftYgk@ iks-Bk.ks iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  
fn-osG 

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

 

iksLVs ps uko 

fyacxkao 
 

xqju ?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k  & ] 
fn- 29@01@2023jksth  osG  
14-30ok- lqekjkl fuGk 
f'kokj fuGk rs fp[kyh 
tk.kkjh f'koiknu jLR;koj 
ekèko ujksth tksxnaM ;kaP;k 
'ksrk toG rk-th- ukansM  
 

fn’kk o varj %&  
mÙkjsl 09 fd-eh – 
fcV uacj 02 
 

xqju nk[ky-rk-osG-%  

fn  30 @01@2023  

jksth 21-28 ok-  

LVs-Mk-uksan 27uacj   oj 

 

xq j u uacj 
 17@2023  
dye  
143 ]147 ]148 
]149] 326] 
325]324] 323] 
504 ]506] Hkknfo 
 

 

fQ;kZnhps uko %&   
jkefd'ku firk èkksaMhck tksxnaM o; 39 
o"kZ O;olk; 'ksrh jkg.kkj fuGk tkr 
ejkBk rk-th -ukansM  
eksckbZy uacj 98 60 98 54 73 
 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

 

vkjksihps ukao %& 
vkjksih vVd %& ukgh   

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

xSj dk;|kph eaMGh teowu gkrkr ykBîk] dkBîk o yks[kaMh j‚M ?ksÅu ng'kr 

fuekZ.k d:u vkEgh ik.;kus [kjkc >kysyk jLrk nq#Lrh djr vkgksr vkf.k rw 

;sFkwu cSy ?ksÅu dk tkrksl vls Eg.kwu fQ;kZnhl f'kohxkG dsyh ekxhy HkkaM.kkpk 

jkx@[kqUul eukr èk:u fQ;kZnh o lk{khnkjkps toG ;sÅu ;kpk rj vkÙkk dkVk 

dk<wr vls Eg.kwu R;kP;k gkrkrhy jkaWMus ykVîk dkBîkus ekjgk.k d:u gkMs eksMwu 

xaHkhj nq[kkir dsyh o eqDdkekj ek#u ftoh ekj.;kph èkedh fnyh vkgs-- oxSjs 

etdqjkP;k tckck o:u ojhy çek.ks xqUgk nk[ky  

 

nk[ky dj.kkj%&  
iksgsdkW@2436 'ksVs iks-LVs- fyacxko  eks-ua-  8275627246 
rikfld vaeynkj %&  
liksmifu nkeksnj iks-LVs-fyacxko  eks-ua-  9833971641 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
liksuh iokj eks- ua-  9823289458iks-LVs- fyacxko  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
liksuh iokj eks- ua-  9823289458iks-LVs- fyacxko  gs fnukad 30@01@2023 jksth 
ps 23%46 ok uksan ua- 34 oj jokuk 
?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %&& HksV iq<s pkyq    

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



                                    
  
 

                      
      

  
  

 
 

 
  

     
  

  
  
 

 
   

    

  
   

    
   

   
  

 
   

   
   
    
 

   
             

        
 

       
  

         

            
         
         

         
          

          
    

 
             

      
 

    
       

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 

             



                        
  
 

                   
         

  
  

 
 

 
  

   
   

  
  

  
 

 
   

    
 

   
     
   

   
     

 
   

   
     

   

     
      

       
 

 
      

  
      
    

            
         
         

          
           
          
     

 
             

      
 

     
       

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 



 

आरोपीचे नाव

उशीराचे कारण

काशीकर
सा पो

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 



आरोपीचे नाव

काशीकर
सा पो

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  





 



काशीकर सापो

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  


