
पो. टे िवमानतळ 77/2023 कलम 279,337,427 भादवी  द 07.03.2023 
 

अ. 
. 

िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं 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.06.03.2023 रोजी 
वेळ14.30वाजताच े सुमारास 

आसना ज ते शंकरराव 

च हान चौक दर यान लाला 
पे ोल पंपाजवळ रोडवर 

नांदेड  
 
दसा व अंतर – पुवस 5 km  

 
गु हा दाखल ता.वेळ - द 

07.03.2023 रोजी वेळ 00.27 

वा टे.डा.02 

 गुरनं 
77/2023 
कलम 
279,337,427 
भादवी  

फयाद  - यासीर 

अरफात प. अ दलु 

नबी वय 33 वष 

यवसाय खाजगी 
नोकर  रा. 
रहेमतनगर 

आयशा 
मजीतजवळ पुसद 

ज.यवतमाळ मो. 
9922303957 
 
 
आरोपी -    

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

फयाद ची कार . MH- 49 -B- 4852 ह  नांदेड येथील आसना ज 

ते शंकरराव च हान चौक दर यान लाला पे ोल पंपाजवळ रोडवर 

आली असता, फयाद या कार या पाठ मागुन ट पर या 
चालकाणे याचे ता यातील ट पर हे  हयगयी व िन काळजीपणे 

भरधाव वेगात चालवून कारला पाठ मागुन धडक देवुन फयाद स 

जखमी केल.ेव कारचे अंदाज े 2,75,000/- . च ेनुकसान केल.े  वगैरे 

मजकुराचे जबाबाव न मा.पो.िन.नरवाडे सा.यांचे आदेशाने गु हा 
दाखल क न तपासकामी HC 2317 पावडे यांचेकडे दे यात आला. 
 
दाखल करणार – ASI क याणकर   मो.नं. 9623551038 

तपास करणार - HC 2317 पावडे मो. नं8888842002     

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
       
 
 
 
 

 



पो. टे.तामसा ो..गु.र.नं.16/2०23कलम 65(ई)  द7/3/2023 

पो. टे चे नाव ग.ुर.न.ंव कलम 

 
 

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

तामसा  ो.ग.ूर.न.16/ 2023 

कलम 65(ई)   

 
 
 
 
 
 
 

i. 

द. 7/3/2023रोजी 09. 00 वा.  
प वलास बार जवळ मौज ेतामसा 
ता. हदगाव ज. नादेड 

 
 
  

ग.ुदा.ता.वेळ.:-7/3/20223 चे 10.17 

वा.नोद न. 15 

 

वर 
 

 िमळालामाल एका पाढ_या रंगाचे 

पो याम ये देशी दा  िभगर  स ा 
कंपनी या काचे या 180 ML 

मते या एकुण 18 िसलबद 

बा◌ॅटल कंमती 70 दरा माण े

एकुण कंमत 1260/  

शहाजी िशवाजी जोगदंड पोका 
/367 पो टे तामसा ता हदगाव 

ज हा नांदेड  

9172973367 
 
 

Fir त दली का?:-होय 

 
 

आरोपीचे नावः  
घटना थळ  भेट ◌ः  

सादर वंती क वर नमुद ता. वेळ  व ठकाणी  याितल नमुद  आरोपी 
याने वनापरवाना बेकायदेशीर र या चोर ट व  कर या या 
उ ेशाने देशी दा  िभंगर  स ा कपनीचे 180 ML मते या 18 

बाटल कंमती 1260/-  ो हशन गु ाचा मु ेमाल वता. या 
ता यात बाळगलेला िमळुन आला  स व तर पंचनामा  कर त 

असताना यातील आरोपी हा नजर चुकवनू तेथुन पळुन गेला  वेगरेै 

फयाद व न गु हा दाखल   

    

दाखल करणार _ पोहेका  राठोड  ब. न. 83  पो टे तामसा मो. 
9960425932 
 

तपासीक अिधकार  यांच ेनावः  केशव राठोड पोउपिन पो टे तामसा 
मो  8888877833 

 

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

. टे.तामसा मो नं:-7744827771 

 

केलेला तपास:-- 

मा.पोिलस अधी क यां या सुचना:-- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

        
 



                     iksLVs  uk;xkao xqju@vijk/k dzaekd 21@2023 dye  324] 323] 504] 506] 34 Hkk-na-fo   fnukad 07@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  
uk;xko  

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &  
fn- 06@03@2023 ps  

17%00 ok-ps lqekjkl 
lSykuh  ckck nxkZ  
leksj fiaiGxko rk-
uk;xko  
 
 
fn’kk o varj %&  

nf{k.ksl  02 fd-eh- 
 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%&  
fn-07@03@2023  
osG 01%35  
LVs-Mk-ua- 02 
 

 
xqju@vijk/k 
dzaekd 
21@2023 dye  
324] 323] 
504] 506] 34  
Hkk-na-fo  
 
 
 
 
?kVukLFkG%&
lSykuh  ckck nxkZ  
leksj fiaiGxko rk-
uk;xko  
 
 

 
fQ;kZnhps uko o IkRrk %& l¸;n  [kktk fe;k 
pkanlkc o; 60 o”ksZ O;olk; etqjh  jk-fiaiGxko 
tkr eqLyhe  eks ua 9766497451 
 
 
-,Qvk;vkj izr fnyh dk; %&  gks; 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  
 
 
vkjksih vVd rkjh[k o osG -%& 
fnukad  7@03@2023 ps osG 05-29 oj uksa-dz-08 oj  
 
 
xqUg;kps dkj.k gksGh tkG.;kps  dkj.kko#u  
 
 

 

[kqyklk%&  lknj fouarh fd]oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihrkauh lax.ker d#u lSykuh ckck nxkZ leksj  tk.kqu cqtwu gksGh 
isVfo.;klkBh vkys vlrk fQ;kZuhus  ;k fBdk.kh gksGh isVq udk lkoZtfud 
fBdk.kh gksGh isVok vls lkaxr vlrkauk vkjksihrkauh  fQ;kZnhl o R;kph  eqy 
l¸;n  tkdhj  [kktk  fe;k o l l¸;n  lksgsy [kktk fe;k ;kauk dkBhus 
MksD;kr o gkrkl ekjgk.k d#u nq[kkir dsyh rlsp  ykFkkcqd;kus ekjgk.k 
d#u f’kohxkG d#u ftos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs  tckc o#u xqUgk 
nk[ky  
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  -iksfu xqBs iks LVs uk;xko 8425995454 o 
iksmifu ckpkokj iks LVs uk;xko eks ua  9637320355 
 gs fnukad 06@03@2023 jksth ps 19%45 ok- uksan ua- 35
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
 
 nk[ky dj.kkj iksgsdkW 2304 VksEis iks LVs uk;xko eks ua  9823262304 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu xqBs iks LVs uk;xko eks ua  8425995454 
rikfld vf/kdkjh %& iksmifu ckpkokj iks LVs uk;xko eks ua  9637320355 
 
 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh%& liksfu Jh ,l-;q-tk/ko eks-ua-8999881900         
lax.kd vkWijsVj%&  ukiksdkW@680 dksycq/ns eks-ua-8888865825 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 

 



iksLVs  uk;xkao xqju@vijk/k dzaekd 22@2023 dye 324] 323] 504] 506] 34 Hkk-na-fo lg dye3(1)(r)(s)3(2)(Va) v-tk-t-iz-dk- fnukad 07@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  
uk;xko  

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &  
fn- 06@03@2023 ps  

17%00 ok-ps lqekjkl 
lSykuh  ckck nxkZ  
leksj fiaiGxko rk-
uk;xko  
 
 
fn’kk o varj %&  

nf{k.ksl  02 fd-eh- 
 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%&  
fn-07@03@2023  
osG 03%56  
LVs-Mk-ua- 05 
 

 
xqju@vijk/k 
dzaekd 
22@2023 dye  
324] 323] 
504] 506] 34  
Hkk-na-fo lg 
dye 
3(1)(r)(s)3(2) 
(Va)  
v-tk-t-iz-dk- 

 
 
 
 
?kVukLFkG%&

lSykuh  ckck 
nxkZ  leksj 
fiaiGxko rk-
uk;xko  
 
 

 
fQ;kZnhps uko o IkRrk %& txnh’k fo’oukFk dne o; 47 o”kZs 

O;olk; O;kikj tkr <ksj jk- jk-fiaiGxko rk-uk;xko  
eks-ua-9890760660 
 
-,Qvk;vkj izr fnyh dk; %&  gks; 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  
 
vkjksih vVd rkjh[k o osG -%& fnukad  7@03@2023 ps osG 
05-52 oj uksa-dz-09 oj  v-dz-1  3 4 vVd  
 
 
xqUg;kps dkj.k gksGh tkG.;kps  dkj.kko#u  
 
 

 

[kqyklk%&  lknj fouarh fd]oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 
gk jhrhfjoktk izek.ks gksGh isVfor vlrkuk vkjksihrkauh laxuer d:u gksGh 
isVfo.;kps dkj.kk o:u <ks&;k rq>h d’kkph gksGh Eg.kqu tkrhokpd f’kohxkG 
d:u FkkiM cqD;kauh ekjgku dsyh rlsp lkbZukFk lq/kkdj gksVdj]izeksn 
ckykth enus]fdj.k jkejko dne]lkbZukFk v’kksd dne ;kauk dkBhus ekjgku 
d:u nq[kkir dsyh rlsp f’kohxkG d:u thos ekj.ksph /kedh fnyh oxSjs 
rdzkjh tckck o:u ek-iks-fu-lk ;kaps tckck o#u xqUgk nk[ky d:u iqf<y 
rikl.kh dkeh ek-fodzkar xk;dokM ,lMhihvks lkgsc /kekZckn pktZ fcyksyh gs 
djhr vkgsr- 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  
 -ek-fodzkar xk;dokM ,lMhihvks lkgsc /kekZckn pktZ fcyksyh eks-ua 
9921442700 
gs fnukad 07@03@2023 jksth ps 04%00 ok- uksan ua- 06
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu xqBs iks LVs uk;xko eks ua  8425995454 
rikfld vf/kdkjh %& ek-fodzkar xk;dokM ,lMhihvks lkgsc /kekZckn pktZ 
fcyksyh eks-ua 9921442700 
 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh%& liksfu Jh Mh-Mh-lksuldj eks-ua-9922253039        
lax.kd vkWijsVj%&  ukiksdkW@680 dksycq/ns eks-ua-8888865825 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 

 



  iksLVs mLekuuxj xqju@vijk/k dzaekd xq-j--ua 31@2023 dye 327] 324] 323] 504] 506] 143] 147] 148] 149 Hkknoh-fnukad 07@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  
mLekuuxj  

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG 

o fBdk.k & fn- 05-03-

2023ps  021-30 ok-lq- 

efYydktZqu iV.ks ;kaps 

dkiM nqdkukiq<s jksMoj 

ekS- mLekuuxj rk- 

daèkkj ft ukansM    

 
 
fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl 0-5 fdeh 
 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%&  
fn-07@03@2023  
osG 02%50  
LVs-Mk-ua- 05 
 

 
xqju@vijk/k 
dzaekd xq-j--ua 
31@2023 dye 
327] 324] 
323] 504] 
506] 143] 
147] 148] 149 
Hkknoh- 
 
 
 
 
?kVukLFkG%&  
efYydktZqu iV.ks 
;kaps dkiM 
nqdkukiq<s jksMoj 
ekS- mLekuuxj 
rk- daèkkj ft 
ukansM    

 
fQ;kZnhps uko o IkRrk %& ekf.kd 
'ks"ksjko dkGe o; 28 o"kZs O;olk; 
'ksrh jk mLekuuxj rk daèkkj ft- 
ukansM tkr ejkBk eks ua- 
8007519300 
 
-,Qvk;vkj izr fnyh dk; %&  
gks; 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  
 

vkjksih vVd rkjh[k o osG -%&  
ukgh 
 

mf'kjkps dkj.k% & vkt jksth 

fQ;kZn fnY;kus xqUgk nk[ky 

[kqyklk%&  lknj fouarh dh] oj uewn rkjh[k osGh ;krhy 
vkjksihrkauh xSj dk;|kph eaMGh teowu tqU;k HkkaM.kkps 
dkj.kko:u fQ;kZnhl gkrkrhy jkWM.ks] eksVjlk;dyP;k pSu ek:u 
nq[kkir d:u fQ;kZnhps xG~;krhy rhu rksG~;kph lksU;kph pSu 
fgldkowu ?ksÅu R;kl f'kohxkG d:u FkkiMk cqD;kauh ekjgk.k 
d:u thos ekj.;kph èkedh fnyh oxSjs etdqjkps fQ;kZn o:u 
xqUgk nk[ky 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  ek- mifoHkkxh;  iksyhl 
vf/kdkjh Jh- Fkksjkr lkgsc  mifoHkkx  da/kkj  eks- ua- 
9921442700]  liksfu ih-Mh-Hkkjrh lj eks- 8378989949 gs 
fnukad 07@03@2023 jksth  ps 08%41 oktrk  uksan ua- 10 oj 
jokuk 
 

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

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu ih-Mh-Hkkjrh iksLVs mLekuuxj 
eks- 8378989949 
rikfld vf/kdkjh %& iks-gs--dkW- 2499 Hkkjrh  iks LVs mLekuuxj  
eks- 9579854437 
nk[ky dj.kkj %&  iks-uk- 2536 jkBksM  iks LVs mLekuuxj eks 
9822630689 
 

fu;a=.k d{k vf/kdkjh%& liksfu Jh Mh-Mh-lksuldj eks-ua-
9922253039 
lax.kd vkWijsVj%& eiksdkW@743 ‘ksGds  eks- ua - 9960016846 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



                       पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 117 /2023 कलम 65 ई  म ोॲ  िद 07. 03.2023  

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 117 /2023 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 07/03/.2023  रोजी वेळ 
11.30 वा. सुमारास  नागसेन  
चौक  देगलुर  ता देगलुर  
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 07 .03..2023  रोजी वेळ 
11.51   वा.नोदं नं  21 
 
 
दाखल करणार- े .PSI  
कांबळे सर   .ने. पो े 
देगलुर 
 

िफयादी चे नाव – पुनम मोहनराव 
सुयवंशी  वय 32  वष पोलीस उपिनरी क .   
पो. े . देगलुर मो.न. 9860026652  
 
आरोपीचे नाव-  
िमळाला माल – िशंदीने भरेलेली अंदाजे एक 
िलटर मतेची ाँ ीकचे एकुण 20 पाँकेट 

ेकी 20/-  दरा माणे एकुन 400/- 
चा ो गु याचा माल  

 

  

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा िशंदीने 
भरेलेली अंदाजे एक िलटर मतेची ाँ ीकचे एकुण 
20 पाँकेट ेकी 20/-  दरा माणे एकुन 400/-  

ो गु याचा माल सह चोरटी िव ी कर ा ा 
उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब 
व न गु ा दाखल  
 
तपािसकअंमलदार-   ASI िमरदोडे सर    ने. पो े  
देगलुर 

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

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 1.गु र न 39/2005 क 12 अ, 2. गु र न 220/2005 क 12 अ 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



पो. टे. कंधार   ग.ुर.न. 57/2023  कलम  324, 323, 504, 506, 34  भा द वी. . द.07/03/2023 
 

पो. टे. चे 

नाव 

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

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

हक कत 

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन. 57/2023 कलम 

324,323,504,506,34  भा 

द वी   

 गु हा घडला :-   द 

06/3/2023 रोजी चे रा ी  
21.30  वा. फयाद  यांच े

घरासमोर मौज ेशेकापूर  

 द णेस  6 कमी. 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा दाखल:- द 

07/03/2023 वेळ 12.54 

वाजता टेशन डायर  न द 

13  वर 

 
 
 

 फयाद  च ेनाव    :-   

 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 

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

 

दाखल करणार:  pso. Hc /2046 कामजळगे 

सा.पो टे कंधार 

 
 

खलुासा;         सादर वनंती क, वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील   आरोपीतांनी संगणमत क न फयाद चे घरासमोर 

जाऊन तुझा मुलगा सो या कुठे आहे असे हणून िशवीगाळ क  

लाग याने फयाद  घराबाहेर येऊन यांना का वनाकारण 

िशवीगाळ करता असे हणाले असता आरोपी मांक 2 याने 
याचे हातात दगड घेऊन फयाद च े त डावर हनुवट वर मा न 

जखमी केले व फयाद चा नवरा सोडव यास आला असता आरोपी 
मांक 1 व 3 यांनी लाथा बु यांनी मा न िशवीगाळ क न जीवे 

मार याचे धम या द या वगरेै  मजकुराचे त ार  जबाब व न   

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

तपास Hc/2059  सानप यांच ेकडे दला. 
तपासी अमंलदार :- Hc /2059 सानप पोलीस  टेशन कंधार. मो. 
न.ं9421849989 

 

       पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो िन 

पडवळ साहेब        

मो न ं9420841070 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

  
 

 

 

 



पो. टे. कंधार गु.र.न.58/2023 कलम 65( ई), म.दा.का. द.07/03/2023 

पो. टे. गु.र.न. व 

कलम 

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

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

हक कत 

कंधार  

ग.ुर.न.58/202

3 कलम 65( 

ई), म.दा.का. 

घडला:- द.07/03/2023 रोजी 
चे  सकाळ  09.50 वाजता 
मानसपरु  ते पांगरा जाणारे 

रोड लगत िनसग धा याचे 

समोर  

पूवस 6 क. मी. 
 
 

 गु हा दाखल:- 

द.07/03/2023 वेळ 14.02 

टेशन डायर  न द 15 वर.  

 
 
 
 

दाखल करणार:- Hc/ 2046 

कामजळगे  साहेब पो. टे. 

कंधार. 

 
 

फयाद चे नाव:- दगांबर हर  भंडारे वय 

50 वष यवसाय- नोकर  पो.हे.काँ. 
2051 नेमणूक पो. टे.कंधार 

मो. ..9421850213. 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:-   
आरोपी अटक:- नाह  

 

िमळाला  माल:-  देशी दा  िभंगर  

सं ाचे काचे या सीलबंद 15 बॉटल 180 

ML मते या येक  कंमत  70/-

पये माणे, एकूण कंमत 1050 पये 

चा.  

खलुासा;            नमूद ता. वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीने बना 
परवाना बेकायदेशीर र या एका पांढ या रंगा या बॅगम ये   देशी 
दा  िभंगर  सं ाचे  लेबल असले या  एकूण  15  काचे या सीलबंद 

बॉटल  येक 180 ML मते या येक  कंमत  70/- पये 

माणे, एकूण कंमत 1050 पये  कमतीचा  ो गु ाचा  माल  

चोरट  व  कर या या उ ेशाने  ता यात बाळगलेला िमळून 

आला  वगरेै फयाद  व न मा. पो. िन साहेब यांच ेआदेशाने गु हा 
दाखल. 

 

तपासी अमंलदार:- Asi/ गणाचाय  साहेब.  पो. टे.कंधार मो. . 

9823391570 . 
 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

            मा. पोलीस िनर क  पडवळ सा.  
              मो. .9420841070. 

केलेला तपास:-  

मा.पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना:- 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



 पो. टे. कंधार गु.र.न.59/2023 कलम 65( ई), म.दा.का. द.07/03/2023 

पो. टे. गु.र.न. व कलम गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

हक कत 

कंधार  

ग.ुर.न.59/2023 

कलम 65( ई), 

म.दा.का. 

घडला:- 
द.07/03/2023 रोजी च े 

सकाळ  10.30 वाजता 
महाराणा ताप चौक त े

लोहा जाणारे रोड लगत 

को हनूर हॉटेल समोर  

प मसे  1 क. मी. 
 
 गु हा दाखल:- 

द.07/03/2023 वेळ 

15.00 टेशन डायर  

न द 18 वर.  

 
 
 
 

फयाद च ेनाव:- ानोबा रामराव 

िगरे वय 52 वष यवसाय- नोकर  

पो.हे.का.ँ 2020 नमेणूक पो. 
टे.कंधार मो. ..9923482021. 

 
FIR त दली का:- होय 

 
आरोपी नाव व प ा:-    
आरोपी अटक:- नाह  

िमळाला  माल:-  देशी दा  िभगंर  

सं ाच ेकाचे या सीलबदं 8 बॉटल 

180 ML मते या येक  

कंमत  70/- पय े माण,े एकूण 

कंमत 560 पय ेचा.  

खलुासा;            नमूद ता. वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीन े

बना परवाना बेकायदेशीर र या एका वायर या पशवीत   

देशी दा  िभगंर  सं ाच े  लबेल असले या  एकूण  8  काचे या 
सीलबदं बॉटल  येक 180 ML मते या येक  कंमत  

70/- पय े माण,े एकूण कंमत 560 पय े  कमतीचा  ो 
गु ाचा  माल  चोरट  व  कर या या उ ेशान े  ता यात 

बाळगललेा िमळून आला  वगरेै फयाद  व न मा. पो. िन साहेब 

यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल. 

दाखल करणार:- Hc/ 2046 कामजळग े साहेब पो. टे. कंधार. 

तपासी अमंलदार:- Hc/ 2059 सानप  साहेब.  पो. टे.कंधार 

मो. . 9421849989 . 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. . 

            मा. पोलीस िनर क  पडवळ सा.  
              मो. .9420841070. 

केललेा तपास:-  

मा.पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 118 /2022 कलम 65 ई  म ोॲ  िद 07.03.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 118 /2022 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 07.03.2023  रोजी वेळ 
11.30  वा. करडखेड  
बस थानक समोर  ता. देगलुर  
  
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 07 .03..2023 रोजी वेळ 
13.14  वा.नोदं नं  26 
 
 
दाखल करणार- े psi 
कांबळे   .ने. पो े देगलुर 
 

िफयादी चे नाव – सुधाकर द ा 
मलदोडे वय 38 वष पो.अ. 1788 ने.   
पो. े . देगलुर मो.न. 8888292579 
 
आरोपीचे नाव-   
िमळाला माल –देशी दा  िभंगरी 
सं ा ा असे लेबल असलेले   180 Ml 

मते ा एकुन 13  िसलबंद बॉटल 
िकमत 70  दरापमाणे असा एकुन 
910 /-  चा ो गु याचा माल 
 

  

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा देशी दा  
िभंगरी सं ा ा असे लेबल असलेले   180 Ml मते ा 
एकुन 13  िसलबंद बॉटल िकमत 70  दरापमाणे 
असा एकुन 910/-   चा ो गु याचा माल सह चोरटी 
िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन 
आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
 
तपािसक अंमलदार-    पोना /580 तलवारे   ने. पो े  
देगलुर 

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

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& गुरन 383/19 क 65 इ  
vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 



¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 119 /2022 कलम 65 ई  म ोॲ  िद 07.03.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 119 /2022 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 07.03.2023  रोजी वेळ 
13.30  वा. खानापुर गावात  
बस थानक समोर सावजिनक 
रोडचे बाजुला   ता. देगलुर  
  
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 07 .03..2023 रोजी वेळ 
13.36  वा.नोदं नं  28 
 
 
दाखल करणार- े psi 
कांबळे   .ने. पो े देगलुर 
 

िफयादी चे नाव – कृ ा गंगाराम 
तलवारे  वय 35 वष पो ना 580  ने.   
पो. े . देगलुर मो.न. 9657707295 
 
आरोपीचे नाव-   
िमळाला माल –देशी दा  िभंगरी 
सं ा ा असे लेबल असलेले   180 
Ml मते ा एकुन 08  िसलबंद 
बॉटल िकमत 70  दरापमाणे असा 
एकुन 560 /-  चा ो गु याचा 
माल 

  

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा देशी दा  
िभंगरी सं ा ा असे लेबल असलेले   180 Ml मते ा 
एकुन 08  िसलबंद बॉटल िकमत 70  दरापमाणे असा 
एकुन 560/-   चा ो गु याचा माल सह चोरटी िव ी 
कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे 
जबाब व न गु ा दाखल  
  
तपािसक अंमलदार-    पोना /625 प े   ने. पो े देगलुर 

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

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& गुरन 335/22 क 65 इ  
vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 



 

पो. टे. सदखडे. ो हीशन गु.र.न 10/2023 कलम 65 (ई) महारा  दा  बदंी अिधिनयम   द 07/03/2023 
 

पो टे चे नाव गरुनं व कलम गु हा /आ  /पनाका  
घडला व दाखल 

फयाद ह ककत 

पो टे 
सदखडे 

पो टे. सदखेड. ो हीशन 
ग.ुर.न 10/2023 कलम 
65 (ई) महारा  दा  बंदी 
अिधिनयम 
 
 
 
िमळाला माल- एका 
नायलोन या िपशवीम ये 
दशेी दा  बाँबी सं ा या 90 
एम.एल. या एकुण 28 

ला टीक या िसलबंद 
बाँट या येक  बाँटल 
30 पये क.अं. एकुण 840 
पये 

 गु.घ.ता.वळे व 
ठकाण : - दनांक 
07/03/2023रोजी 
वेळ12.30वा.च े
सुमारास मौज े
वसरामतांडा यथे े
आरोपीच ेघरात 
ता.मा र 
पि मेस03 कमी. 
बीट नं 1 
 
 
दाखल तारीख:- 

07/03/2023न द  
12वऴ 15.44 
 
 
ठकाण-  मौजे 

वसरामतांडा 
 
 

फयादी/ खबर दनेार-  
सतीष केशवराव 
क डापलकुलवार वय 55 वष 

वसाय नौकरी नापोकाँ 2188 
नेमणुक पोलीस टेशन सदखेड 
िज.नांदडे मो.नं 9822436834  
 
आरोपी --   
आरोपी अटक-CRPC 41(अ) 

माण ेनोटीस दली 

खुलासा ---सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व 
ठकाणी यातील आरोपी यांने बेकायदेशीर र या 

एका नायलोन या िपशवीम य े देशी दा  बाबँी 
सं ा या 90 एम.एल. या एकुण 28 

ला टीक या िसलबंद बाँट या येक  बाँटल 840 
पयाचे मु ेमालाची चोरटी िव  कर या या 

उ ेशाने बाळगलेला िमळुन आला हणुन वर माणे 
गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी मा स पो िन 
साहेब यांच े आदशेाने नापोकाँ 2188 

क डापलकुलवार साहेब याचंेकड े दे यात आला  मो 
न.ं  9822436834 
 
पो टे भारी अिधकारी-एस.जी. कनगे सपोिन 
पो टे सदखेड मो न ं9921010100 
दाखल करणारे - सपोउपिन मडावी  
9421712165 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन माळाकोळ  ग.ुर.नं.25/2023 कलम  65(ई).म. ो.का.  दनांक 07/03/2023 

पो टे च े
नाव 

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

फयाद ह ककत 

पोलीस 

टेशन 

माळाकोळ   

ग.ुर.न.ं25/2023 

कलम  

65(ई).म. ो.का. 

ग.ुघ.तार ख वेळ व 

ठकाण:- दनांक 

07/03/2023 च े 11.30 

वाजता जगदंबा 
हॉटेलम ये मौज ेआ ुर 

तालुका लोहा. 
 
 
 

गु हा दाखल:- दनांक 

07/03/2023 रोजी 
1:549.वा.न द नंबर.   

15  वर.  

 

दशा व अतंर :-

द णेस  10 

फयाद च ेचे नाव:-सुभाष भीमराव 

सूयवंशी वय.53.वष यवसाय नौकर  

पो.हे.कॉ. ब.नं 1971 नेमणूक पो टे 

माळाकोळ . 

मो.नं.9146998286. 

 

 आरोपीचे नाव:-  

 
 
 

 दाखल करणार :- ना पो.कॉ/ 2180 

िच टलवाड  पो टे माळाकोळ . 

 

िमळाला माल– कंग फशर कंपनी या 
650 ml या एकूण 08 बॉटल कंमती 
1480 पये चा माल. 

 
 

खलुासा:- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख .वेळ  व  ठकाणी 
यातील आरोपीने वनापरवाना बेकायदेशीर र या आपले ता यात 

एका कागद  पु यात कंग फशर कंपनी या  650 ml या एकूण 

08बॉटल कमती  1480/ चा माल चोरट  व  कर याचे उ ेशाने 

बाळगलेला िमळून आला हणून सदर आरोपी व  कलम  65 

(ई)म. ो.का माणे गु हा दाखल.  

 
           

तपासी अमंलदार:- HC/1888/ ीरसागर पो टे माळाकोळ  मो 
न.9823842188 

 

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

साहेब      मो. .9881201052 

 

भेट देणारे अिधकार  चे नाव मो. . 

केलेला तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना:- 
 

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 माळाकोळ  गुरन ं-26/2023 कलम 65(ई) म. ो.का  माणे दनांक 08/03/2023 

पो टे चे 
नाव 

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

फयाद ह ककत 

पोलीस 

टेशन 

माळाको
ळ   

गरुनं -26/2023 

कलम 65(ई) 

म. ो.का  माणे. 

 ग.ुघ. तार ख वेळ 

ठकाण:- 

द.07/03/2023 रोजी 
12.30 वाजता िनसग 

धाबा ल हराळ 

ता.लोहा 
 
 

गु हा दाखल:- दनांक 

07/04/2023 चे 17.13 

वा.न द नंबर 19 वर. 

 
 
 

दशा व अतंर:  

प मेस 12 क िम. 

फयाद च े नाव :- दलीप माधवराव 

क े वय.56 वष यवसाय नौकर  पोहे 

का  ब.न.ं1800 क े नेमणूक पो टे 

माळाकोळ   

 मो.नं.9921637493 

 
 
 

  आरोपीचे नाव :-  

 
 

िमळाला माल– देशी वदेशी माल देशी 
दा  व बयर अशा िमळून एकूण  

3660 .चा माल. 

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

आरोपीने आपले ता यात वनापरवाना बेकायदेशीर र या कंग 

फशर कंपनी या 650 ml मते या 08 बॉटल ित बॉटल 185 

माणे.1480  ,टुबग कंपनी या 650 ml मते या 08 बा◌ॅटल ित 

बॉटल  185 माणे.1480  , देशी दा  िभंगर  सं ा या 180 ml 

मते या  10 बा◌ॅटल ित बॉटल 70  माणे 700.  असा एकूण 

3660  चा माल चोरट  व  कर याचे उ ेशाने बाळगलेला िमळून 

आला हणून सदर इसमा व  कलम 65 ई माणे गु हा दाखल. 

दाखल करणार:-नापोकॉ/2180 िच टलवाड पो टे माळाकोळ . 

 

तपािसक अमंलदार :- पोहेकॉ/ 954 क लेवार माळाकोळ  

मो.नं.8888832047 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. . 

              मा. नीलप ेवार साहेब     मो. .9881201052 

 

भेट देणारे अिधकार  चे नाव मो. . 

केलेला तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना:- 

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  

 

 

 

 

 



 

पो. टे. कंधार    ग.ुर.न. 60/2023  कलम  294,323,506,34  भा द वी.. . द.07/03/2023 

पो. टे. चे 

नाव 

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

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाह  

हक कत 

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन. 60/2023 

कलम 294, 323, 

506, 34  भा द वी   

 गु हा घडला :-   द 

06/3/2023 रोजी चे 

सायंकाळ   18.00  वा. मौजे 
शेकापूर सावजिनक रोडवर   

 द णेस  6 कमी. 
 
 
 
 

गु हा दाखल:- द 

07/03/2023 वेळ 18.10 

वाजता टेशन डायर  न द 

26  वर 

 
 
 

 फयाद  चे नाव    :-   दे वदास 

मा णका   भु कटे वय 50 वष 

यवसाय  शेती रा. शेकापूर  ता. 
कंधार ज. नांदेड   

मोबाईल नंबर - 9518950061 

 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 

 आरोपी चे नाव व प ा: -.  
 
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 

खुलासा;          सादर वनंती क, वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद ने आरोपी मांक 4 ह स तू आमचे उ कर यावर 

कचरा का टाकतोस असे हणा याच े कारणाव न यातील  

आरोपीतांनी संगणमत क न फयाद च े जवळ जाऊन फयाद स तू  
आरोपी मांक 4 ह स काय हणतोस  मादरचोदा तु या बायकोस 

झवतो असे हणनू अवा य भाषते िशवीगाळ केली व आरोपी मांक 

1 ते 4 यांनी फयाद स  लाथा बु यांनी मारहाण क न जीव े

मार याची धमक  दली  वगैरे  मजकुराचे त ार  जबाब व न   

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

तपास Npc/548 काळे यांच ेकडे दला. 
दाखल करणार:  pso. Hc /2046 कामजळगे सा.पो टे कंधार  

           

तपासी अमंलदार : - Npc/548 काळे  पोलीस  टेशन कंधार. मो. 
न.ं9049565677 

             

  पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो िन पडवळ 

साहेब    मो न ं9420841070 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 

पो. टेशन मनाठा  ो. ग.ुर.ण. 20/2023 कलम 65 (ई) म. दा. का. द .07/03/2023 

पोलीस 

टेशन चे 
नाव 

गु. र.न व कलम गु हा घडला 
दाखल दनांक व वेळ 

फयाद  व आरोपी यांचे नाव व प ा ह कगत 

मनाठा  
ता.हदगाव  

ो.ग.ुर.ण. 

20/2023 

कलम65 (ई) म. 

दा.का. माण े 

 
 
 
 
 
 
आरोपी अटक:- 

िनरंक 

गु हा घडला :-  
द .07/03/2023b 

रोजी च े14:45 वा. 
फुलाजी बाबा 
मं दराजवळ ड गर 

खेडा जाणारे रोडवर 

मौज ेसावरगाव 

माळ द णसे 06 

क .मी. 
 
 

गु हा दाखल:- 

द.07/03/2023 च े

16:28 वा टेशन 

डायर  न द 14 वर  

फयाद च ेनाव :- सखाराम सटवाजी 
वागत कर वय 38 वष यवसाय 
नोकर  पो. ना 1878 नमेणकू 
पो. टे. मनाठा तालुका हादगाव 
ज हा नांदेड 7218615222 

 
आरोपीच ेनाव :-  
 
िमळाला  माल:-  देशी दा  
िभगंर  सं या या 180 एम एल 
मते या एकूण 12 बॉटल 
कंमत 840 पयाचा ो 
गु ा या माल 

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

आरोपी आपल े ता यात वनापरवाना बेकायदेशीर र या 
देशी दा  िभगंर  सं या या 180 एम एल मते या एकूण 

12 बॉटल कंमत 840 पयाचा ो गु ा या माल 

बाळगललेा िमळून आला वगरेै फयाद  व न  गु हा दाखल 

क न पुढ ल तपास कामी साहेब मा. स.पो. िन.साहेब यांच े

आदेशान ेबीट HC 2123 िगर   यांच ेकडे दला. 
 
तपासी अमंलदार :- HC 2123 िगर   पो. टे. मनाठा 
9604822123 

दाखल करणार:- NPC 2809 रावल ेपो. टे. मनाठा मोबाईल 

नंबर 9867897144 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 



             

 

 

 

 

 
 

   
  

  
 

    
 

 
   

 
 

  
  

 

  
   

  
    
 

  
   

     
     

  
 

 
      

    

    
    

     
     

   
 

 
  

 
 

              
        

         
        
        
        
      

 
     

  
   

     
 
 

                                  
                  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 



पोलीस ेशन देगलूर AD no. 09/2023 क 174crpc   माणे िद  07/03/2023 

पोलीस
ेशनचे

नाव 

गू.र.न.वकल
म 

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

पोलीस े
शनदेगलूर 

गू.र.न.वकल
म :--- 
 
 AD  no 
09/2022 क 
174crpc   

माणे 
 

आ मृ घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िदनांक 07.03.2023 रोजी 12.46 
वाजताचेपुव  वेळ न ी नाही लडी 
नदीचे पुलाखाली देगलुर ते नांदेड 
रेड देगलुर ता. देगलुर  
 
आ. मृ. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद 07.03. 2023 रोजी वेळ  
16.59 वा नोदं नं 29 
 
दाखल करणार:- 
 पोउपिन कांबळे ने.  पो. े . 
देगलुर मो.न   9673928864 

 
 

खबर देणार- मशा ा बारलाम 
यदराप ी वय 50 वष वसाय 
मजुरी रा. सातपुर मंडळ 
वेदकातापली िज. महेबुबनगर 
तेलंगणा ह.मु. शारदा कं न 
देगलुर  
 
   
मयताचेनाव – देव ा मशा ा 
यदराप ी वय 45 वष रा. 
सातपुर मंडळ वेदकातापली िज. 
महेबुबनगर तेलंगणा ह.मु. शारदा 
कं न देगलुर  
 
 
मरणाचे कारण --- ेत िड. 
कंपोझ अस ाने मरणाचे न ी 
कारण सांगता येत नाही  
 

 
 

खुलासा:--- 
खुलासा सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील 
खबर देणार याची मयत प ी ही डो ावर प रणाम होऊन तीला 
बरेच िदवसा पासुन आजार अस ामुळे ती वेडेपणात 
आजारामुळे या िठकणी येवुन मरण पावली आहे व तीचे  
मरणाबाबत काही एक त ार अगर संशय नाही वगैरे जबाब 
व न  आ.मृ. दाखल  
 
. 
 
तपािसक अंमलदार--  
पोउपिन मोरे  
ने. पो. े . देगलूर .मो.न. 7977418500 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो.िन. ी.सोहन माछरे साहेब 
मो. न. 9821159844 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन मरखेल ग.ुर.न.ं41/2023 कलम 65(ई) म.दा.का  दनांक  07/03/2023 

 पोलीस टेशन 

मरखेल 

ग.ुर.नं./कलम ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा 

मरखेल ग.ुर.नं- 41/23 

कलम 

65(ई) 

म.दा.का  
 
 

 

 

 

 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण दनांक 

07/03/2023 रोजीवेळ 17.00 

वाजताच े  समुारास मरखेल त े

करडखेड जाणारे रोडवर टाकळ  

फा यावर मौज ेमरखेल िशवार 

यथेे रोडच ेबाजसू 

 

गु हा दाखल- 

दनाक 07/03/2023 वेळ 

19.22 

टे.डा.न दनंबर 20 वर 

 

 

.  

 

फयाद - राजे चांदवुाघमारे, वय 

42 वष यवसाय नोकर  

पोना/338 पोलीस टेशन 

मरखेल, मोबाईल. न 

9552514590 

 

 

आरोपी-   

ज  माल – एक 20 

िलटर या लॉ ट क याकॅनम येगा
वठ हातभ ट चीदा एकूण 1700/- 

पये कमतीचा ो हशण 

गु ाचा माल 

खलुासा-      सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीने बेकायदेशीर र या याचे ता याम य ेएक 20 

िलटर या ल◌ॉ टक या कॅन म य े आबंट उ  वास येत 

असलेली गावठ  हातभ ट ची 17  िलटर दा  ित िलटर 100 

पये दरान ेअसा एकूण 1700/- पयाचंा ो गु ाचा मालाची 
चोरट  व  कर याचे उ ेशान े ता यात बाळगलेला ो हशन 

गु हयाचा माल िमळून आला वगरेै 

फयाद व नगु हादाखलक न 

 मा.पो.िन. गु टेसाहेब यांच ेआदेशान ेतपास पोहेकॉ2505 

कदमयां याकडे दला  

गु हा दाखल करणार -एस. ह .एमेकरपोना/2381 

पोलीस टेशन मरखेल. 

तपास करणार– HC 2505 कदम पोलीस टेशन मरखेल, 

ज हा नांदेड   मोब.  9923606729 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



iksLVs ukansM xzkeh.k iukdk dzaekd @81@2023 dye 323]504]506]34 Hkknoh fn-07@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  
ukansM 
xzkeh.k 

iukdk-?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k 
&fnaukd 07@03@2023 
jksth ps ldkGh 
08%00 ok-ps lqekjkl 
fQ;kZnhps ?kjklekssj 
ufou dkSBk ukansM   

 

 

 
fn’kk o varj %& 
mRrjsl 04 fd-eh- 
 
 
iukdk nk[ky-rk-osG-
%& fn-  07@03@2023  
osG 14%06 ok-  
LVs-Mk-ua- 22 
 

iukdk dzaekd 
@81@2023 dye 
323]504]506]34 
Hkknoh 

 
?kVukLFkG%& 
fQ;kZnhps ?kjklekssj 
ufou dkSBk ukansM   

  
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
-,Qvk;vkj izr fnyh 
dk; %&  gks; 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  
- 

  

vkjksih vVd rkjh[k o 
osG -%& fujad  

 

- 

[kqyklk%&  lknj fouarh dh]oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnhus 
vkjksihl vkeps ?kjkleksjhy jLR;koj fHkar dk cka/kykl vls fopkjys vklrk 
vkjksihrkuh lax.ker d:u fQ;kZnh o lkf{knkjkauk f’kohxkG d:u FkkiMkcqD;k.ks 
ekjgk.k d:u ftos ekj.;kph /kedh fnyh Eg.kqu iukdk nk[ky-  
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh%&iksfu v’kksd ?kksajckaM iksLVs ukansM xazkeh.k eksdz 
9823333377  ¼02½ iksmifu cqDrjs iksLVs ukansM xzzkeh.k eksdz 9421839066 ¼03½ 
iksmifu fot; ikVhy iksLVs ukansM xkzeh.k eksdz 9823155291 gs fn- 07@03@2023 osG 
15%11 uksan uacj 22 oj jokuk  
 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu v’kksd ?kksajckaM iksLVs ukansM xazkeh.k eksdz 
9823333377 
 
rikfld vf/kdkjh %&iksgsdkW @ 3378 dsanzs iksLVs ukansM xzkeh.k eksdzz-8390006100  
 
nk[ky dj.kkj %& iksmifu cqDrjs iksLVs ukansM xzzkeh.k eksdz 9421839066 
 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh%& liksfu Jh-fM-fM- lksuldj  eks-ua- 9922253039 
 
lax.kd vkWijsVj%& iksuk @ 1345 iVsy eks-ua- 8830111580 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



पोलीस टेशन कंुटूर गुरन.ं 39/2023 कलम 65 (E) म. दा. का.  दनांक07/03/2023 

पो. टे
च े

नाव 

गुरण ंव कलम गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण 

व दाखल ता. वेळ  

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 
खलुासा 

कंुटूर गुरन o 39/2023 

 कलम 65 (E) म. 

दा. का. 
 
 
 
 
 

द. 7.03.2023 च े11:30वा. स.ु 

 सावरखेड 

 
 
 
 
 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

07/03/2023 च े  15:21वा 
टे.डा न द . 12  वर  

 
 

फयाद  नाव:-  

संजय उमाकातं आटकोरे वय 56 वष 

यवसाय नोकर  पोलीस उपिनर क 

पोलीस टेशन कंुटूर 

मो..न.ं8669182128 

 

आरोपीच े:-  

िमळाला माल :- 

देशी दा  िभगंर  सं ा 180 एम एल 

मते या 12 बॉटल येक बॉटल ची 
कंमत अंदाज ेआपण 70 पय ेअस े

एकूण 840 पयाचा ो गु ाचा माल  

खलुासा_सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीन े याची कराणा दकुानात वनापरवाना 
बेकायदेशी र या चोरट  व  कर याच ेउ ेशान ेदेशी दा  िभगंर  

सं ा 180ml मते या 12 बॉटल कमती 840 पयाचा ो 
गु ाचा माल िमळून आला वगैरे त ार  व न वर माण ेगु हा 
दाखल क न मा. सपोनी ी पुर  साहेब यां या आदेशान े पुढ ल 

तपास कामी HC/ 11 81 कुमरे साहेब यां याकडे  दला. 
 

भार  अिधकार  - महादेव िशवाजी पुर  सहा यक पोलीस 

िनर क पो टे कंुटूर मो. न आ ण .8668543100 

दाखल करणार :-HC-2485 आर .पी .पवार पोलीस टेशन कंुटूर  

मो. न.ं9637706877 

तपािसक अमलंदार-पो.हे. कॉ.1181 कुमरे पो टे कंुटूर 

मो.न.8208788324 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 



IkksLVs ukansM xzkeh.k iukdk@  82@2023 dye  323] 504] 506] 34 Hkknoh fn-07@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  
 
ukansM 
xzkfe.k  
 

iukdk -?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k & 
fnukaad 07@03@2023 
jksth ps ldkGh 08%00 
oktrk ps lqekjkl 
fQ;kZnhps ?kjkleksj 
uohu dkSBk ukansM  

 
 
 
fn’kk o varj %&  
mRrjsl 04 fd-eh- 
 
iukdk  nk[ky-rk-osG-
%&  
fn-07@02@2023 osG 
14%40 LVs-Mk-ua- 24 
 

 
iukdk@ 
vijk/k 
dzaekd  
 82@2023 
dye  323] 
504] 506] 
34 Hkknoh 
-   

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
 
 
-,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  
 

vkjksih vVd rk osG %& ukgh 

  

[kqyklk -lknj fouarh dh,oj ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnhl fHkar 
dk cka/kyhl vls fopkjys  vlrk T;kosGh  fQ;kZnh  rhy vkeph  tkxk vkgs- 
vkeP;k tkxsrp fHkar cka/kyh  vls  Eg.kkyh  vlrk  vkjksihrkauh lax.ker 
d:u fQ;kZnh o lk{khnkjkauk  f’kohxkG  d:u  FkkiMkcqD;kauh  ekjgku d:u 
ftos  ekj.;kph  /kedh  fnyh oxSjs  etdqjkps tckck o:u  iksfu lkgsc  ;kaps  
vkns’kkus iukdk nk[ky 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksfu    v’kksd  ?kksjckaM   iksLVs  ukansM 
xzkfe.k  eks- ua - 9909737394 ] iksmifu  cqDrjs  iksLVs  ukansM xzkfe.k  eks- ua-
9421839066 ]  iksmifu fot; ikVhy   iksLVs  ukansM  xzzkfe.k  eks- ua -
9823155291 gs fnukad 07@03@2023 jksth ps 15%11 oktrk uksan ua- 24 oj 
jouk   
 

?kVukLFkGko:u ijr %&  fnukad 07@03@2023 jksth ps 15%43 oktrk uksan ua- 
29 oj  vkod 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu    v’kksd  ?kksjckaM   iksLVs  ukansM xzkfe.k  eks- 
ua - 9909737394 
 

rikfld vf/kdkjh %& iksmifu  cqDrjs  iksLVs  ukansM xzkfe.k  eks- ua-
9421839066 
 

nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW@3378 dsanzs  iksLVs  ukansM xzkfe.k eks- ua- 8390006100 
 

fu;a=.k d{k vf/kdkjh%& liksfu Jh Mh-Mh-lksuldj eks-ua-9922253039 
 

lax.kd vkWijsVj%& eiksdkW@743 ‘ksGds  eks- ua - 9960016846 
 

?kVukLFkG%& fQ;kZnhps ?kjkleksj uohu dkSBk ukansM  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



पोलीस टेशन कंुटूर गुरन.ं 40/2023 कलम 65 (E) म. दा. का.  दनांक07/03/2023 

पो. टे
च े

नाव 

गुरण ंव कलम गु हा  घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. 
वेळ  

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 
खलुासा  

कंुटूर गुरन o 40/2023 

 कलम 65 (E) म. दा. 
का. 
 
 
 
 
 

द. 7.03.2023 च े

11:00वा. स.ु 

बोज ेबरबडा 
पशुवै क य दवाखाना 
पाठ माग े

 
 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द 07/03/2023 च े  

15:32वा टे.डा न द . 

13वर  

 
दाखल करणार :-HC-

2485 

आर .पी .पवार पोलीस 

टेशन कंुटूर  

मो. न.ं9637706877 

फयाद  नाव:- रमशे मोहनराव 

िनखात ेवय 57 वष यवसाय 

नोकर  स. पो. उपिनर क  पोलीस 

टेशन कंुटूर 

मो..न.ं8806148989 

 
 
आरोपीच े:-  

िमळाला माल :- नायलॉनच े पशवी 
म य े

देशी दा  िभगंर  सं ा 180 एम एल 

मते या 22 बॉटल अस ेएकूण 

1540 पयाचा ो गु ाचा माल  

खलुासा_सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकानी यातील 

आरोपीन े वनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  िभगंर  सं ा या 
180एम एल मते या 22 बॉटल कमती 15 40 पयाचा सु ट  व  

कर या या उ ेशान े बाळगनू िमळून आला वगैरे फयाद व न 

वर माण ेगु हा दाखल क न वगैरे मा. सपोनी ी पुर  साहेब यां या 
आदेशान े पुढ ल तपास कामी सहा यक पोलीस उपिनर क पोल े

साहेब यां याकडे  दला. 
 

भार  अिधकार  - महादेव िशवाजी पुर  सहा यक पोलीस िनर क 

पो टे कंुटूर मो. न आ ण .8668543100 

तपािसक अमलंदार- सहा यक पोलीस उपिनर क पोल ेसाहेब पो 
टे कंुटूर मो.न.9763097222 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 



पो. टेशन मनाठा  ो. ग.ुर.ण. 21/2023 कलम 65 (ई) म.ु ो. अॅ ट द .07/03/2023 

 पोलीस 

टेशन च े

नाव 

ग.ु र.न व कलम गु हा घडला 
दाखल दनाकं व वेळ 

फयाद  व आरोपी यांच ेनाव व प ा        ह कगत 

मनाठा  
ता.हदगाव  

ो.ग.ुर.ण. 

21/2023 

कलम65 (ई)  म.ु 

ो. अॅ ट  

माण े 

 
 
 
 
 
 
आरोपी अटक:- 

िनरंक 

गु हा घडला :-  
द .07/03/2023b रोजी च े

14:30 वा. च ेकवाना आरोपी 
राहत ेघर  मौज ेकवाना 
 
 

गु हा दाखल:- 

द.07/03/2023 च े19:20 वा 
टेशन डायर  न द 15 वर  

 
 
 

फयाद च े नाव :- आनंदा ल मण 

वाघमारे वय 39 वष यवसाय 

नोकर  पोलीस कॉ टेबल 3132  
नमेणूक पो. टे. मनाठा तालुका 
हादगाव ज हा नांदेड  

 
आरोपीच ेनाव :-  
 
िमळाला  माल:-  देशी दा  
िभगंर  सं या या ML180  
मते या एकूण 11 बॉटल 
कंमत 770 / पयाचा माल 

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

आरोपी आपल े ता यात वनापरवाना बेकायदेशीर र या 
चोरट  व  कर या या उ ेशान े  देशी दा  िभगंर  

सं या या 180 ML मते या एकूण 11 बॉटल कंमत 770 

पयाचा ो गु ा या माल बाळगललेा िमळून आला वगरेै 

फयाद  व न  गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी  मा. 
स.पो. िन.साहेब यांच ेआदेशान ेबीट ASI पवार साहेब यांच े

कडे दला. 
दाखल करणार:- NPC 2809 रावल ेपो. टे. मनाठा मोबाईल 

नंबर 9867897144 

तपासी अमंलदार :- ASI पवार साहेब  पो. टे. मनाठा 
9922921694 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 

 
 



पो. टे मनाठा. ग.ुर.न ं22/2023कलम 65(ई) म.ु ो.का. माण े द 07/03/2023 

पो. टे 

च ेनाव 

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

मनाठा गुरन 22/2023 

कलम 65(ई) 

म.ु ो.का. माण े 

 दनाकं  07/03/2023 रोजी च े

15:40 वा च ेसमुारास मौ.कवाना 
तांडा ता.हदगांव ज.नांदेड  

 
ग.ुदा.ता.वेळ 

दनांक:-07/03/2023 

वेळ 21:15 वा.न द न ं20 वर  

 

िमळाला  माल:- हातभ ट  गावठ  

दा  पांढ-या रंगा या कॅन म य े5 

िलटर दा  येक  िलटर कंमती 
100 पय ेदरान ेअसा एकूण 500/-

.चा माल  

 

फयाद  :-आनंदा ल मण वाघमारे वय 

39 वष यवसाय नौकर  पो.कॉ. ब.न ं

3132 नमेणुक पो. टे.मनाठा 
ता.हदगांव  ज. नांदेड म .न. 

9689900211 
 
    
FIR त दलीप का होय. 

 
आरोपी:-  

सादर वनतंी क वर नमुद तार ख वेळ व ठकाणी यातील 

नमुद आरोपीयाने आप या ता यात वनापरवाना बेकायदेशीर 

र या चोरट  व  कर या या उ ेशान ेता यात बाळगललेा 
िमळुन आला वगैरे फयाद  व न गु हा दाखल क न  मा. 
स.पो.िन साहेब यांच ेआदेशान ेपुढ ल तपास कामी ASI पवार 

सर यांच ेकडे दला.  
 
तपासीक अिधकार  यांच ेनांव- ASI पवार साहेब  पो टे 

मनाठा   मो न.ं 9922921694 

 
दाखल करनारा- PSO NPC -2809 रावल ेसाहेब पो. टे.मनाठा 
म .न.9867797144 

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

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

 
 
केललेा तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणता:ं- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 



 

पो ट लोहा ो. गुरंन. 52/2023 कलम  65 (ई )म. दा. का. द. 07.03.2023 

पो. टे. 

च ेनाव 

     ग.ुर.न. व कलम  घडला व दाखल  फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ो. गुरंन. 52/2023 

कलम  65 (ई )म. 

दा. का.  
 
 

गु हा घडला -  
द.07/03/2023 रोजी 15.15 

वाजताच े समुारास आरोपी या 
घरासमोर तीन प या या 
शेडम य े जामगा िशवनी 
तालुका लोहा ज हा नांदेड   

 
 

गु हा दाखल:- द.07/03/2023 

वेळ 17.49 वा. टेशन डायर  

न द 31 वर  
 
 
 

FIR त दली का:- होय 

 - 

 फयाद च ेनाव - द पक गो वंदराव करपण े वय 

50 वष यवसाय नोकर  पोहेका 2325 नमेणकू 

पो ट लोहा मोबाईल नंबर 9881708474  

 
 

आरोपीचे नाव-  

 
 
 आरोपी अटक:- नाह    

 
 

 िमळाला माल =   देशी दा  िभगंर  सं ा लेबल 

असलले े180 ML मते या काचे या 09 

िसलबदं बॉटल येक  कंमत 70 माण ेएकूण 

630/- . 

सादर वनंती क  ,वर नमदू तार ख वेळ  व 

ठकानी यातील आरोपीन े या या घरासमोर तीन 

प ा या शेडम य े   वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या चोरट  व  कर याचे उ ेशान े

देशी दा  िभगंर  सं ा या 180 ML. मते या 09 

सीलबदं बॉटल  एकूण कमती 630 /- पयाचा 
माल व  कर त असताना िमळून आला  वगैरे 

फयाद व न   मा. पो. नी. साहेबां या आदेशान े

गु हा दाखल. 

दाखल करणार -- HC 2238 कदम मो. न.ं 

9421849016 
 

 तपासी अमंलदार = HC 2107 खाडे पोलीस 

टेशन लोहा मो. न. 8888865817  

 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व .  मा. पो.नी.   
तांब ेमोबाईल नंबर 9850188100 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
                                    
 
                 



 

पोलीस टेशन कंुटूर गुरन.ं 41/2023 कलम 65 (E) म. दा. का.  दनांक07/03/2023 

पो. टे
च े

नाव 

गुरण ंव कलम गु हा  घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. 
वेळ  

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 
खलुासा  

कंुटूर गुरन o 

41/2023 

 कलम 65 (E) 

म. दा. का. 
 
 
 
 
 

द. 7.03.2023 च े

13:00वा. स.ु 

मोज ेराहेर जुना 
बस थानक जवळ 

 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द 07/03/2023 च े  

16:31वा टे.डा न द . 

16वर  

 
 

फयाद  नाव:- शेख श बीर मौलाना वय ४१ वष 

यवसाय नोकर  Npc2642 पोलीस टेशन कंुटूर 

मो..न.ं8805023440 

 
 
आरोपीच े:-  

िमळाला माल :- एका कापड  पशवी म य े

देशी दा  िभगंर  सं ा 180 एम एल मते या 11 

बॉटल अस ेएकूण  880 पयाचा ो गु ाचा माल  

खलुासा_सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकानी  
यातील आरोपीन े वनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी 
दा  िभगंर  सं ा या 180एम एल मते या 11 सीलबदं 

बॉटल कमती 880/- पयाचा चोरट  व  कर या या 
उ ेशान े बाळगनू िमळून आला वगैरे फयाद व न 

वर माणे गु हा दाखल क न वगैरे मा. सपोनी ी पुर  

साहेब यां या आदेशान े पुढ ल तपास कामीHC/ 1592 

िनकम यां याकडे  दला. 
दाखल करणार :-HC-2485 आर .पी .पवार पोलीस टेशन 

कंुटूर मो. न.ं9637706877 

भार  अिधकार  - महादेव िशवाजी पुर  सहा यक पोलीस 

िनर क पो टे कंुटूर मो. न आ ण .8668543100 

तपािसक अमलंदार- HC 1592 िनकम साहेब पो टे कंुटूर 

मो.न.8080840778 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 
 



 

पो ट लोहा ो. गुरंन. 51/2023 कलम  65 (ई )म. दा. का. द. 07.03.2023 

पो. टे. 

च ेनाव 

     ग.ुर.न. व कलम  घडला व दाखल  फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ो. गुरंन. 51/2023 

कलम  65 (ई )म. 

दा. का.  
 
 

गु हा घडला -  
द.07/03/2023 रोजी 11.00 

वाजताच ेसमुारास लोहा त ेपालम 

जाणारे रोडवर खांबेगाव िशवार 

येथील बॉडर धाबा  लोहा ज हा 
नांदेड   

 
 

गु हा दाखल:- द.07/03/2023 वेळ 

15.32 वा. टेशन डायर  न द 25 

वर  
 
 

FIR त दली का:- होय 

 - 

 फयाद चे नाव - दगबंर द ा य बगाडे 

वय ५३ वष यवसाय नोकर , 

सपोउपिन नेमणकू पो ट लोहा 
मोबाईल नबंर 7775901279  

 
 

आरोपीचे नाव-  

 
 आरोपी अटक:- नाह    

 

 िमळाला माल =   देशी दा  िभगंर  

सं ा लेबल असलले े180 ML मते या 
काचे या 11 िसलबदं बॉटल येक  

कंमत 70 माण ेएकूण 770/- . 

सादर वनतंी क  ,वर नमूद तार ख वेळ  व ठकानी 
यातील आरोपीन ेलोहा त ेपालम जाणारे रोडवर खांबेगाव 

िशवार येथील बॉडर धाबा येथ े  वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या चोरट  व  कर याचे उ ेशान े देशी 
दा  िभगंर  सं ा या 180 ML. मते या 11सीलबदं 

बॉटल  एकूण कमती 770/- पयाचा माल व  कर त 

असताना िमळून आला  वगैरे फयाद व न   मा. पो. नी. 
साहेबां या आदेशान ेगु हा दाखल. 

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

 

 तपासी अमंलदार = HC 2107 खाडे पोलीस टेशन लोहा 
मो. न. 8888865817  

 
 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व .  मा. पो.नी.   तांब े

मोबाईल नंबर 9850188100 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 



 

पोलीस टेशन कंुटूर गुरन.ं 42/2023 कलम 65 (E) म. दा. का.  दनांक07/03/2023 

पो. टे
च े

नाव 

गुरण ंव कलम गु हा  घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ  

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 
खलुासा  

कंुटूर गुरन o 42/2023 

 कलम 65 (E) 

म. दा. का. 
 
 
 
 
 

द. 7.03.2023 च े15:30वा. 
स.ु 

दादाराव मोरे यां या शेतात 

 
 
 
 
 
 
 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

07/03/2023 च े  17:53वा 
टे.डा न द . 19वर  

 
 

फयाद  नाव:- ववके व ठलराव ई रे वय 

34 वष यवसाय नोकर   PC/1871 पोलीस 

टेशन कंुटूर मो..न.ं9175719936 

 
आरोपीच े:-  

िमळाला माल :- एका वायर या पशवी 
म य े

देशी दा  िभगंर  सं ा 180 एम एल 

मते या 30 सीलबदं बॉटल अस ेएकूण  

2100 पयाचा ो गु ाचा माल  

खलुासा_सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकानी  यातील आरोपीन े वनापरवाना बेकायदेशीर 

र या देशी दा  िभगंर  सं ा या 180एम एल मते या 
30 सीलबदं बॉटल कमती 2100/- पयाचा चोरट  व  

कर या या उ ेशान े बाळगून िमळून आला वगैरे 

फयाद व न वर माण े गु हा दाखल क न वगैरे मा. 
सपोनी ी पुर  साहेब यां या आदेशान े पुढ ल तपास 

कामीHC/ 2472 गीत ेसाहेब यां याकडे  दला. 
 

भार  अिधकार  - महादेव िशवाजी पुर  सहा यक 

पोलीस िनर क पो टे कंुटूर मो. न आ ण 

.8668543100 

दाखल करणार :-HC-2485 आर .पी .पवार पोलीस 

टेशन कंुटूर  मो. न.ं9637706877 

तपािसक अमलंदार- HC 2472 गीत ेसाहेब पो टे कंुटूर 

मो.न.9158272932 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 



 

पोलीस टेशन रामतीथ ोगुरन.ं 36/2023 कलम  65(ई) मु ो अ ट  दनांक. 07/03/.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 ं

36/2023कलम 

65 (ई),म ो 

अ ट माण े

 
 
 गु ाच ेकारण : 

:- वनापरवाना 
बेकायदेशीर 

र या  देशीदा   

बाळगललेा 
हणुन गु हा 

दाखल 

 
 
 

 गु हा घडला दनांक 

07/03/2023 च े16.25वा गुडघीला 
पे ोल पंपा समोर नरसी तालकुा 
नायगाव उ रेस आठ कमी 
 
 
 गु हा दाखल दनांक:- द-

.07/03/23 टे डा.नोद न.ं 24 वर 

वेळ 21.07 

 
 

 चेक िल टची पुतता केली अगर 

कस े :-होय 

 

िमळाला माल:- 

एक िलटर मते या िसधंीच े50 

पॉक ट कमती 1000 . 

पय े

 
 
 

 फयाद च ेनाव  व प ा:- िशवराम 

सायल ू िलंबाळे वय ३5 वष 

यवसाय नोकर  पो  1783पोलीस 

ठाण ेरामतीथ मो न9ं527891142 

 
 
एफआर आय त  दली का :-होय  

 
 आरोपीच ेनाव व प ा:-  
 
 
 आरोपी अटक :-  Crpc कलम 41 

(अ) (1) माण ेनोट स देवनु 

सोड़ यात आल े 

 

माननीय पोलीस अधी क साहेब 

यांच ेसूचना माण े

खलुासा :- वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी सादर 

वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपींनी वनापरवाना बेकायदेशीर र या एक 

िलटर मते या 50 िसंधीच ेपॉकेट कमती येक  

20 पय े माण े  कमती 1000/ पय े या ो 
गु हया या मालाची चोरट  व  कर याचे उदेशान े  

जवळ बाळगललेा िमळून आला हणनु वगैरे 

फयाद व न गु हा दाखल क न    मा..सपोिन सा 
यांच ेआदेशान े पुढ ल तपास कामी बीट. अमलदार 

तमलूरे सा.याच ेकडे दला  
 
दाखल करणार. पोहे का 2062कोरके 

9421296127मोबाईल न.ं.9पो टे रामतीथ 

 
 तपासी अिधकार :- पोना.2079तमलूरे  पो टे 

रामतीथ  

मो न 

 
 भार  अिधकार –सपोनी दघ ेसाहेब. 

मोन.ं 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 
 

पो ट चे नाव मु ामाबाद गुरं न 34/2023 कलम 65 e दनाकं 07/03/2023 

पो ट च ेनाव गु न/आ  

/पणा का / 
िमिसगं घडला व 

दाखल व कलम 

गु न /आ  /पणा का 
/िमिसगं /घडला व 

दाखल 

फयाद चे नाव व प ा व मोबाईल नबंर 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय 

/नाह  

हक कत 

मु ामाबाद 

 
 
 
 

गुरं न 34/2023 

कलम 65 e 

 
 
 

गु हा घडला तार ख 

वेळ व ठकाण– दनाकं 

07/03/2023 रोजी वळे 

12,15 वाजता 
गोजेगाव सावळ  रोड 

येथे तीन प ाचे 

बाजूला 
 
गु हा दाखल तार ख 

वेळ-07/03/2023रोजी 
1501वाजता टे . डा . 
न द नबंर 27वर 
 
 
 
आरोपी अटक -िनरंक 

 
 

फयाद -छाया पांडुरंग मरेवाड वय 37 

वष यवसाय नापोका पो ट मु ामाबाद 

मोबाईल नबंर 9075088353 

 
 

आरोपीचे नाव– 

 
 
आरोपीचे इितहास -िनरंक 

 
िमळाला म**--एका ला टकचे 

पांढ या रंगाचे कॅन म य े दहा िलटर 

मते या एकूण दहा िलटर गावठ  

हातभ ट ची दा  ित िलटर शंभर पय े

दरा माण ेएकूण 1000 पयाचा म** 

वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी 
बाई हन े आप या ता यात वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या ो हजन गु ाचा म** चोरट  

व  कर या या उ ेशान े ता यात बाळगललेी 
िमळून आली हणून गु हा 
दाखल करणार-पोहे का  2319 िस े  रे पो ट 

मु ामाबाद 

 
 
तपास —npc 811 याला वार पो ट मु ामाबाद 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

पोलीस टेशन मु ामाबाद ग.ुर.न.ं36/2023 कलम  328,272,273,188,भादवी. सहकलम  2006.कलम 26(2).27.30(2).59(iv) अ न सरु ा आ ण मानके 

अिधिनयम माण ेदाखल दनांक 07/03/ 2023 

पोलीस 

टेशन 

गु हा र ज टर नंबर व कलम गु हा दाखल तार ख 

वेळ व ठकाण 

त ारदार यांच ेनाव व 

प ा 
 गु ाची थोड यात हक कत 

मु माबाद ग.ुर.न.ं36/2023 कलम  

328,272,273,188,भादवी. सहकलम  

2006.कलम 26(2).27.30(2).59(iv) 

अ न सुर ा आ ण मानके अिधिनयम 

माण ेदाखल 

 

िमळाला माल:- 1)5250.-00 सागर पान 

मसाला 50 पुडे  येक पु याची 
कंमत105/  

2)3500-00.SR1 सगुधंीत तंबाख ू50 पुडे 

येक पु याची कंमत 70/- पय े

3)6000-00. वमल पान मसाला 50 पुडे 

येक पु याची कंमत 120/ पय े

4)1500-00 ह 1 सगुिंधत तंबाख ू 50. 

पुडे येक पु याची कंमत 30/- पय े

40000-00 एक मोटार सायकल 

मांकMH-14-CT-3780 पॅशन ो 
ज.ुवा.क .अ.56250-00 एकुण . 

ग.ुघ.ता.वेळ व 

ठकाण:- द 

07/03/2023 रोजी 
दपुार  वेळ 12:00 

वाज या या 
समुारास सावरमाळ 

बस थानक 

ता.मखेुड 

 
 
 
 
 
ग.ुदा.ता.वेळ व 

दनाकं:-

07/03/2023 

वेळ19.10 वा. टेडा 
नंबर 32 

वर 

फयाद :-  गुणाजी 
मा ती सरुनर वय 54 

वष यवसाय नोकर  

पोहेका2000. पोलीस 

टेशन मु माबाद  मो 
नंबर7447271727. 

 
 
 
आरोपी:-  
 

खलुासा :-  सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीन े वतःची आिथक लाभापोट  फाय ा साठ . 

साठ  वमल पान मसाला व सागर पान मसाला व SR-

1सगुिंधत सगुधंी ह.-1. सगुधंीत तंबाख ू मोटार सायकल 

फॅशन ो वर घऊेन याची वाहतूक कर त असताना शासन 

ितबंधक भागात व  कर यासाठ  आणल ेअसताना िमळून 

आला हणून.वगैरे व पाचे मचकुराच े जबाब व न गु हा 
दाखल क न मा. सपोिन  साहेब यांच े आदेशा वय े पुढ ल 

तपास कामी पोउपिन सयूवंशी. साहेब यां याकडे दला 
गु हा दाखल करणार:-पोहेका◌ ॅ2319   िस े रे.पो टे 

मु ामाबाद  मो न.ं7620481485. 

तपास अिधकार :- पोउपिन सयूवशंी. साहेब   पो टे मु माबाद 

मोबाईल मांक 9975802890 

 
भार  अिधकार  - सपोिन भालचं  प माकर ितडके पो टे 

मु माबाद मो नंबर  9823156052 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 

iksLVS /kekZckn xqUgk@ vijk/k dzaekd   xq j u o dye %&44-@ 2023dye 365 Hkknoh fn-07@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  
/kekZckn 
 
 

xqUgk  -?kMyk rkjh[k 

osG o fBdk.k & fn-

05@03@2023 osGh  

ldkGh 07-00 oktrk 

ps lqekjkl iksyhl 

LVs'ku èkekZckn leksj 

fQ;kZnhps ?kjh 

 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-
%&  
fn-07@02@2023 osG 
19%15 LVs-Mk-ua- 21 
 

xqUgk@ vijk/k 
dzaekd  
 xq j u o 

dye %&44-@ 

2023dye 

365 Hkknoh 

 
 
-   

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
 

 
-,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  

  

vkjksih vVd rk osG %& ukgh 

 mf'kjkps dkj.k- %& ukrsokbZdkdMs 

'kksèkk 'kksèk d:u vkt jksth fQ;kZn 

fnyh vkgs 

vigj.k O;Drhps ukao %& ukxksjko 

Hkqtaxjko lq;Zoa’kh  o; 31 o”kZ jk- 

ckHkGh  rk- /kekZckn  g-eq- /kekZckn   

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihus fQ;kZnhps ?kjh ;sÅu fQ;kZnhpk irh ;kl xSji.ks ijh:) 
dj.;klkBh Qwl ykowu iGwu usys vkgs- oxSjs etdqjkps fQ;kZn o:u 
ek iks-fu- lkgsckaps vkns'kkus oj çek.ks xqUgk nk[ky 
   

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh- 
xk;dokM lkgsc mifoHkkx èkekZckn eks-uacj 9021772022 
iksfu  f'kans iksLVs  /kekZckn  eks-u-8975769508 gs fnukad 07@03@2023 
jksth ps 20%5 ok uksan ua- 24 oj jokuk 
 
 

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

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu  f'kans iksLVs  /kekZckn  eks-u-
8975769508 
 

rikfld vf/kdkjh %& iksmifu iarkstks iksLVs èkekZckn eks ua-
8788597199 
 

nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW@2016 ukxjxksts iksyhl LVs'ku èkekZckn-eks -u 
9421762333 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh%& liksfu Jh Mh-Mh-lksuldj eks-ua-
9922253039 
 

lax.kd vkWijsVj%& eiksdkW@743 ‘ksGds  eks- ua - 9960016846 
 
?kVukLFkG%& iksyhl LVs'ku èkekZckn leksj fQ;kZnhps ?kjh 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 

पो ट चे नाव मु ामाबाद गुरं न 35/2023 कलम 65 e दनाकं 07/03/2023 

पो ट च ेनाव गु न/आ  /पणा 
का / िमिसगं घडला 
व दाखल व कलम 

गु न /आ  /पणा का /िमिसगं 

/घडला व दाखल 

फयाद चे नाव व प ा व मोबाईल नबंर 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय 

/नाह  

हक कत 

मु ामाबाद 

 
 
 
 

गुरं न 35/2023 

कलम 65 e 

 
 
 

गु हा घडला तार ख वळे व 

ठकाण– दनाकं 07/03/2023 

रोजी वेळ 11.30वाजता 
मोक या जागेत हळणी तांडा 
तालुका मखेुड 

 
गु हा दाखल तार ख वेळ-

07/03/2023रोजी 1609वाजता 
टे . डा . न द नबंर 29 वर 

 
 
 
आरोपी अटक -िनरंक 

 
 

फयाद -ताहेर गलुाम नबी शेख यवसाय asi 

पो ट मु ामाबाद मोबाईल नबंर 

8421437070 
 
 
आरोपीचे नाव-  

 

आरोपीचे इितहास -िनरंक 

 
िमळाला म**-- तीन ला टकचे पांढ या 
रंगाचे कॅन म ये पाच िलटर मते या  

येक  पाच िलटर गावठ  हातभ ट ची दा  

ित िलटर 100 पय े दरा माण े एकूण 15 

िलटर दा 1500 पयाचा म** 

वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपी  न ेआप या ता यात वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या ो हजन गु ाचा 
म** चोरट  व  कर या या उ ेशाने 
ता यात बाळगललेlिमळून आला हणून 

गु हा दाखल करणार-पोहे का  2319 

िस े  रे पो ट मु ामाबाद 

 
तपास —asi शेख ताहेर साहेब मु ामाबाद 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 
 

 



पो. टे. धमाबाद  गूरन 43/ 2023कलम 65(ई) म.दा.का. द.07/03/2023 

पो. टे च े

नाव 

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

पो ट 

धमाबाद 

गूरन  43/2023 

कलम.65(ई) म. 

दा.का. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ूघ.ता.वेळ व ठ कान :- 

द.07/03/2023रोजी वेळ 11.55 वा. 
समुारास साईराज ढाबा बाभळ  फाटा 
धमाबाद 

 
 
 
ग.ूदा.ता.वेळ : द.07/03/2023रोजी 
13.44वा. टे.डा.  16वर 

 
 
िमळाला माल :- 

 
 वदेशी दा  ROYAL STAG 

DELUXE WHISKY 180ML चे 
काचे या सीलबंद 10बाटल येक 

बाटली 180  माण ेऐकुन कंमत 

1800/- 

फयाद च े नाव  :-  बालाजी परमेशू 

नागमवार वय 41वष यवसाय 

नोकर  पोहे का 126 पो ट धमाबाद 

मोबाईल नंबर 99 23 12 65 55 

 
 
 
आरोपी च ेनाव :-   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ठकाणी यातील आरोपीने वनापरवाना बेकायदेशीर 

र या वदेशी ROYAL STAG DELUXE 

WHISKY अस े ले हल असले या 180 एम एल 

मते या 10 सीलबंद बॉटल कमती 18 00 पये 

चा चोरट  व  कर या या उ ेशान े वतःच े

ता यात बाळगून िमळून आल.े वगैरे मजकुराचे 
फयाद व न मा.पो.िन साहेबांच ेआदेशाने वर माणे 

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास सव ASI आबेद 

यां याकडे दे यात आला आहे 
 

दाखल करनार :  PSO. HC/2428 बोगरे पो ट धमाबाद 

 
 
तपासीक अंमलदार:-ASI आबेद पो ट धमाबाद 

 

भार  व चाज अिधकार  :- मा.P I िशंदे मो. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 



पो. टे. लोहा 53 /2023कलम  279,337,338,304( A  )भादवी द.07/03/2023 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53/2023 कलम 

279,337,338,304(A)भा

द व  

 गु हा घडला:- दनांक  

07/03/ 2023 रोजी   सकाळ  

06.20 वाज या या सुमारास 

नरबा च हाण यांच े

कॉ ले स समोर लातरू 

नांदेड जाणारे रोडवर लोहा 
तालुका लोहा ज हा नांदेड 

उ रेस01 कमी अतंरावर 
 
 

गु हा दाखल:- द . 

07/03/2023  वेळ   22.01 

वाजता टेशन डायर  न द   

36 वर 

 

FIR त दली:-   होय  

 

उशीराचे कारण- िनल  

 फयाद  चे नाव व प ा _ आनंदा खरबा 
ट मकेकर वय 44 वष यवसाय नोकर  बस 

चालक राहणार भा ा तालुका लोहा ज हा 
नांदेड हा. मु . ई दरानगर लोहा तालुका लोहा 
ज हा नांदेड मोबाईल मांक 96 37 22 45 31 

 

 आरोपी चे नाव व प ा:- अ ात हायवा ट पर 

चालत नाव गाव मा हत नाह . 

 
 

मयताचे नाव :- शेषराव सं ाम पाचंाळ वय 52 

वष यवसाय नोकर  (बस वाहक) राहणार 

िशवक याण नगर लोहा तालुका लोहा ज हा 
नांदेड 

 
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 

खलुासा;            वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील यातील अ ात 

हायवा ट पर चालकाने नरबा च हाण यांच ेकॉ ले स समोर लातरू नांदेड 

जाणारे रोडवर आपले ता यातील वाहन भरधाव वेगात हायगाईने व 

िन काळजीपणान े चालवून फयाद च े पाठ मागनू येऊन फयाद  धडक 

देऊन जखमी केले व शेषराव सं ाम पाचंाळ यास पण जोराची धडक देऊन 

गभंीर जखमी क न पळून गेला व याच ेमरणास कारणीभूत झाला. वगैरे 

जबाब व न मा. पो. िन. तांबे साहेब यांच ेआदेशाने गु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास PSI रेखा काळे मॅडम यां याकडे दला. 
दाखल करणार:-  पोहेका/ HC 2238कदम मो नंबर.8421849016 

           

तपासी अमंलदार: psi रेखा काळे मॅडम पोलीस टेशन लोहा मोबाईल नंबर 

99 22 39 17 20  
 

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

लोहा     मो. न 9850188100 

 

केलेला तपास:- 

 

मा.पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 
 
 



 

पोलीस टेशन हदगावं  गरुनं. 47/2023कलम. 65(ई) माणे दनांक 07/03/2023 

पोलीस टेशनचनेाव गु हार ज टरनंबरवक
लम 

गु हापनाअ. ./ ो ह /

घडलावदाखल 

फयाद चेनाववप ामोबाईलनंबरआरोपीचेना
ववप ाआरोपीअटकहोयनाह  

हक कत 

पोलीस टेशनचे 

नावपो टे हदगांव 

 

गरुनं. 47/2023 

कलम 65 (ई ) 
माणे 

 
 

 

 

 

 

गु हाघडला दनांक 

- द.07/03/2023रोजी  
16.00वाआरोपीचेघरा
चेपाठ मागेशेडम ये
मौकोळ  

 

दशा : 
ऊ रेस22 कमी 

गु हादाखल दनांक:-

द- 02/10/-2021 

वेळ 22:14  

टेडा.नोदन.ं  28 वर 

फयाद - बालाजी यकट  सातपुते वय 38 
वष य नोकर  पोना 900 पोलीस टेशन 

हदगांव ज नांदेड मो. नंबर8329976264 

आरोपीचे नावप ा:- 

 िमळाला माल :-  25 िलटरगावठ दा कंअ 
2500 

 

आरोपीअटक :-  

 

खलुासासादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
आरोपी हातभ ट  गावठ  दा  बाळगून ितची छोट  व  
कर याचे उ ेशाने 25 िलटर गावठ  दा  कं 2500 पयाची 
बेकायदेशीर ता यात बाळगलेला िमळून आला वगरेै 
आकुर स  17/2023 माणेpc3161वाडकरयांनी पो ट ला 
हजर के याने माननीय पोलीस साहेब यांचे आदेशाने गु हा 
दाखल क न तपास करणे npc900सातपुते यांचेकडे दे यात 
आला  

तपासीअिधकार - पोना 900 सातपुतेपो टेहदगांव 

 

दाखलकरणार:- - पोना 227 िभसेपो टेहदगांव 

पोलीस टेशन भार अिधकर जगनगणपतीपवारपो टेहदगांव 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 
 
 

 

 



 

िदनांक07.03.2023 
 



िदनांक07.03.2023 
 



िदनांक07.03.2023 
 



िदनांक07.03.2023 



िदनांक07.03.2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

पो टेच े नाव  उमर  गुरन. नंबर 50/2023 कलम 65 E द.07/03/2023 

पो टेच े

 नाव  

गुरन,ंआ ,पनाका  
िमिसगं व कलम 

गुरन,ंआ ,पनाका  
घडला व तार ख व वळे 

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

ह ककत  
 

उमर  गुरन. नंबर 
50/2023 कलम 65 

E 
 

गुरन. घडला दनांक 

द.07/03/2023 10.50 दर यान 
साईनाथ मे स पालर क टंग 
दकुाना या पाठ मागे िनमला 
रमशे गोलमवाड हचे घराच े
समोर मोकळे जागेत उमर  

 
गु हा दाखल दनांक 

द.07/03/2023चे 14.24 वाजता 
न द न.14 
 
. दशा व अंतर प म 01 

कलोमीटर 
 
  

फयाद चे नाव 
नाव:  रवीं  राज  करे 
वय 36 वष यवसाय 
नोकर  सहायक पोलीस 
िनर क पोलीस टेशन 
उमर   

 

आरोपीच ेनाव प ा .  

खलुासा:- सदर वनतंी क  यातील नमूद आरोपीने नमूद 
वेळ  व ठकाणी आप या ता यातील वनापरवाना चोरट  
व  कर या या उ ेशाने आप या ता यातील 180 एम 
एल या 240 बॉटल कंमत 70 पये येक  अशा एकूण 
16800 पये चा देशी दा  िभगंर  सं थेचा माल िमळून 
आला तर  यांचे वरोध बाजसू माणे गु हा दाखल 
क न माननीय पोलीस िनर क साहेब यां या आदेशान े
बीट asi कदम यां याकडे तपास दला . 
तपास :- asi/कदम पो टे उमर   मो.9689202999 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

पो. टे. बलोली गुरन न.ं  27/2023 कलम 12 अ मुजुका दनांक  07/03/2023 

पो. टे. बलोली भाग 06 

गुरन न.ं  27/2023 कलम 

12 अ मुजुका  

गु हा घडला तार ख वेळ . 

दनाकं  06/03/2023 च े 

वेळ 22-40 वाजता या 
समुारास िश या सो या 
च हाण यां या घरासमोर 

गायरान मोक या जागेत 

देशमखु नगर बलोली. 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनाकं  07/03/2023 च े 

02-08 न द न. 03 

 
 
 

िमळाला माल. -. 

आरोपी या ता यात 

नगद  4310 पय े हर या 
रंगाचे दोन कॅट 52-52 

प याच ेिमळवून आल े

 
 

फयाद  - सा व ा भ.ृनारायण रायप ल ेवय 36 वष नौकर  

यवसाय पोउपिन  पोलीस टेशन बलोली मो. 
9404366972 
 
 
 
आरोपी -  

खलुासा-सादर वनतंी क  यातील नमूद तार ख 

सव ठकाणी यातील आरोपींतानी खांदा बना 
परवाना व बेकायदेशीर र या गोलाकार बसनू 

ितरट नावाचा जुगारावर पैस ेलावनू जगुार खेळत 

व खेळत असताना िमळून आल.े काह  लोक 

पोिलसांचा सगुावा लाग यान े अंधाराचा फायदा 
घऊेन पळून गेल ेनमूद आरोपीच ेता यातून नगद  

4310 पय े व जगुाराच े प  े अस े ज  कर यात 

आल.े वगैरे त ार व न वर माण ेगु हा दाखल 

दाखल करणार पोहे का पोना 2542 सोनकांबळे 

पो टे बलोली   मो. 9822172300 

 
तपासी अमंलदार  -   HC 2351 एम .एस.  

मु मवार पो टे. बलोली  मो.  9049778709 

पो ट भार  अिधकार  

पोलीस िनर क न टे सर पो टे बलोली  
मो. 9823802677 

 

 
 



 

 

पो टेच े नाव उमर   गुरन. नबंर 51/2023 कलम 5 क, 9 अ, म. स. अ., सह कलम 105/117 मपो अिधिनयम  द.07/03/2023 

पो टेच े

 नाव  

गुरन,ंआ ,पनाका  
िमिसगं व कलम 

गुरन,ंआ ,पनाका  
घडला व तार ख व वळे 

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

ह ककत  

 

उमर  गुरन.  51/2023 कलम 5 

क, 9 अ, म. स. अ., सह 
कलम 105/117 मपो 
अिधिनयम 

 

गुरन. घडला दनांक 

द.07/03/2023 12.00 

गोरठा रोड उमर  समोर 
मटन माकट जवळ 
इ माईल तयार  हॉटेल या 
समोर उमर  
 
गु हा दाखल दनांक 

द.07/03/2023चे 16.10 

वाजता न द न.15 
 
. दशा व अंतर प म 01 

कलोमीटर 
 
  

फयाद चे नाव 
नाव:  नारायण ानोबा 
वानोळे वय 51 वष 
यवसाय नोकर  पोलीस 
हेडकॉ टेबल /2413 

पोलीस टेशन उमर   
 

आरोपीचे नाव प ा .  

खलुासा:- सदर वनतंी क  यातील नमूद ह डओ 
ठकाणी यातील नमूद आरोपीने गोरठा रोड उमर  समोर 
मटन माकट जवळ इ माईल तहार  हॉटेल या समोर 
रोडवर गोवशं मास व  करत असताना याचे जवळ 
िमळून आला आहे व मोटार सायकल नंबर नसललेी 
हरो ह डा कंपनीची जनुी वापरते कंमत अदंाजे 30 

हजार पये िमळून आली हणून बाबत या जबाब व न 
बाजूस माणे गु हा दाखल क न माननीय पोलीस 
िनर क साहेब यां या आदेशाने बीट asi कदम 
यां याकडे तपास दला . 
तपास :- asi/कदम पो टे उमर   मो.9623658510 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                                      

पो. टे वमानतळ गुरनं 79/2023 कलम 363, 34  IPC द.07/03/2023 

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 हानादंडे, 
पो. टे. िवमानतळ 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण – दनांक 

07/03/2023 रोजी वेळ 18.30 वा 
या सुमारास फयाद चे राहत ेघ न 

सखोजीनगर नांदेड पुवश 03 क.मी. 
 
 
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ- द  
07.03.2023 रोजी वेळ 22.24 वा 
टे.डा. 46 

   
 पो. टे वमानतळ 

गुरनं 79/2023 कलम 
363, 34  IPC 

फयाद  - व नाथ पंजाबराव 

भालेराव वय 29 वष यवसाय 

फोर वलर बाँड  बनवण े 

रा.सखोजीनगर नांदेड मो. 
9552505593 
 
 
आरोपी -  

खलुासा -सादर वनतंी क ,वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीतानंी सगंणमत क न फयाद चा भाऊ राधे याम 

पंजाबराव भालेराव वय 22 वष यास जबरद तीने आँटो म ये 
घालुन घेवुन िनघुन गेल.े वगैरे मजकुराच े जबाबव न 

मा.पो.िन.सा.यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास PSI 

बुरकुल ेयांचेकडे दला.  
 
दाखल करणार – NPC 631 देशमखु मो.न.ं 9923647631 
 
तपास करणार – PSI बुरकुल े मो.न.ं 8830779484 
  मा. उपिवभागीय - पोलीस अिधकारी ी.देशमुख साहबे ,पो.िन. नरवाडे 
सा, , 
API जाधव पो टे वमानतळ  घटना थळी भेट द. 07/03/2023  वेळ 

22.45 टे.डा.नं. 48 

 
 

 

 

 

 



 

 
पो. टे वमानतळ गुरन ं80/2023 कलम 307,395,397,398,342  भा.द.वी सह कलम 4/25 भा.ह.का. द.07/03/2023 

अ. 
. 

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

1 2 3 4 5 6 
 िज हानांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 
ग.ुघ.ता.वेळ व 
ठकाण –  दनांक 

07/03/2023 रोजी 
15.45 वा सुमारास 
फा खनगर, नांदेड 
पुवश 03 क.मी. 
 
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ- 

द  07.03.2023 रोजी 
वेळ 23.28 वा टे.डा. 
49 

 
पो. टे वमानतळ गरुनं 
80/2023 कलम 
307,395,397,398,342  

भा.द.वी सह कलम 
4/25 भा.ह.का. 

फयाद  - रमेश राजारम हवराळे वय 

28 वष यवसाय िश ण रा. 
िशवनगर नांदेड मो. 9860253460 
 
 
आरोपी -  

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

आरोपीतांनी फयाद चा भाऊ गणेश राजाराम हवराळे यास आडवुन, 

पँ टचे खशातील नगद  3000/-  जबर ने काढुन घेतले व याने 
वरोध केला असता फयाद चा भाऊ गणेश यास जीव ेमार या या 
उ ेशाने चाकुने वार क न गभंीर जखमी केले आहे.  वगरेै मजकुराचे 

जबाबव न मा.पो.िन.सा.यांच े आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल 

तपास API जाधव सा. यांचेकडे दला. 
दाखल करणार – PSI बुरकुले  मो.न.ं 8830779484 

तपास करणार – API जाधव मो.न. 9765902710 

मा. उपिवभागीय  पोलीस अिधकारी ी.देशमुख साहबे ,पो.िन. 
नरवाडे सा, , API जाधव पो टे वमानतळ घटना थळी भटे द. 

07/03/2023 
वेळ 23.32 टे.डा.नं. 50 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन भोकर गुरन- 80/2023 कलम 185 मो.वा.कायदा  दनाकं 07.03.2023 

पोलीस टेशन ग.ुघ. ता.वेळ व ठकाण 

ग.ु द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद / आरोपी हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण 

दनाकं  

दनाकं 07/03/2023 रोजी 

वेळ 18.05 वा. आंबेडकर चौक 

त ेिशवाजी चौक भोकर  
 

दशा व अंतर- प मसे आतंर 

1 क.मी. अंतरावर 
 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनाकं 07/03/2023 च े

22.57व न द-26नंबर  
 

उशीराचे कारण- 

आज रोजी पो टला यऊेन 

त ार द यान े

गुरन- 80/2023 

कलम 185 

मो.वा.कायदा 
 
 
 
 
 

फयाद - परमे र जवनराव 

कळण ेवय 35 वष यवसाय 

नौकर  पोका/ँ 815 नमेणुक 

पोलीस टेशन भोकर मो.न.ं 

9011166815 
 
 
 

आरोपी- 
 

खलुासा, सादर वनंती क  वर नमूद ता वेळ  व ठकानी यातील 

आरोपी आंबेडकर चौकात असताना िशवाजी चौक कडुन एक 

ईसम या या ता यातील वाहन मो.सा वाहनाचा चालक हा 

याचें वाहन वेडेवाकडे चाल वत अस याच े दस याने यानें 

म य आकचे सेवन के याचा सशंय आ यान े यांचे त डाचा वास 

घे यात आला असता तो म य आकच ेसेवन के याचे आढळल े

हणनु वगरेै फयाद व न वर माण ेगु हा दाखल क न मा पो 

िन साहेब यांच े आदेशान े पूढ ल तपास ASI जाधव यांचे कडे 

दे यात आला  
 

दाखल करणार  ASI एस एस लखुेळे PSO पो ट भोकर मोबाईल  

8308292298 
 

तपासीक अंमलदार- ASI जाधव पो टे भोकर मो.न-ं8605430645 

पो ट भार  अिधकार  - पोलीस िनर क  उबाळे साहेब  

 
 



 













 

 



 

पोलीस टेशन भोकर  गुरन- 81/2023 कलम 185 मो.वा.कायदा दनाकं 07.03.2023 

पोलीस 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळ व ठकाण ग.ु द. ता.वेळ 

टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद / आरोपी  हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण दनांक  

दनांक 07/03/2023 रोजी वेळ 

19.00वा. तहसील कायालय समोर 

भोकर तालुका भोकर  
 

दशा व अंतर 

प मसे आंतर 1 क.मी. अंतरावर 
 
 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक 07/03/2023 च े23.00न द-

27 वर 

 

उशीराचे कारण- 

आज रोजी पो टला यऊेन त ार 

द यान े

गुरन- 81/2023 

कलम 185 

मो.वा.कायदा 
 
 
 
 
 

फयाद - 

परमे र जवनराव कळण े

वय 35 वष यवसाय 

नौकर  पोका/ँ 815 

नमेणुक पोलीस टेशन 

भोकर मो.न.ं 

9011166815 
 
 
 

आरोपी- 
 

खलुासा, सादर वनंती क  वर नमूद ता वेळ  व ठकानी यातील आरोपी 

आंबेडकर चौकात असताना िशवाजी चौक कडुन एक ईसम या या 

ता यातील वाहन मो.सा वाहनाचा चालक हा याचें वाहन वेडेवाकडे 

चाल वत अस याच े दस याने यांने म य आकच े सवेन के याचा 

सशंय आ यान े याचें त डाचा वास घे यात आला असता तो म य 

आकच ेसेवन के याच ेआढळल े हणनु वगैरे फयाद व न वर माण े

गु हा दाखल क न मा पो िन साहेब यांच ेआदेशान ेपूढ ल तपास ASI 

जाधव यांच ेकडे दे यात आला  
 

दाखल करणार  ASI एस एस लखुेळे PSO पो ट भोकर मोबाईल  

8308292298 
 

तपासीक अंमलदार- ASI जाधव पो टे भोकर मो.न-ं8605430645 

पो ट भार  अिधकार  - पोलीस िनर क  उबाळे साहेब 

 
 

 
 



 



 

 

आरोपीचे

उशीराचे कारण

----- 





  


 

आरोपीचे

उशीराचे कारण

----- 



 


