
 

iksLVs ps  uko uk;xko xqju@ -  20@2023 dye 394] 397 Hkk-na-fo-fnukad 06@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- 05@03@2023 ps  
17%30 ok-  lqekjkl 
dk'khjke yks.ks ;kaP;k 
'ksrk toGhy ikÅy 
jLR;koj eqLrkiwj 
f'kokj eqLrkiwj 
 
 
fn’kk o varj %&  
iqosZLk 02 fd-eh- 
 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%&  
fn-06@02@2023 osG 
00%0 LVs-Mk-ua- 02 
 

 
xqju@ vijk/k 
dzaekd  
-  20@2023 
dye 394] 
397 Hkk-na-fo- 

 
fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
nRrkgjh [kkdhjke yks.kh o; 37 o”ksZ O;olk; ‘ksrh 
jk- eqLrkiwj rk- uk;xko eks-ua- 9975389840 
-,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  
  
vkjksih vVd rk osG %& gks;  
xsyk eky %& 12500@& lksU;kps euh eaxGlw= 
dkukrhy lksU;kps Qqy 

fezGkyk eky %& 8000@& : fd-va-pk 01 Mksjyk 
o 03e.kh 

 
[kqyklk -lknj fouarh dh,oj ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnhph iRuh gh 'ksrkdMs fjdkes iksrs vk.kr vlrkuk 
;krhy vkjksihus fQ;kZnhP;k iRuhP;k xG~;krwu cGtcjhus 
tcjnLrhus ftos ekj.;kph èkedh nk[kowu rhp xaHkhj t[keh 
d:u frP;k vaxkojhy lksU;kps euh eaxGlw= dkukrhy 
lksU;kps Qqy vls vankts 12500@&-#i;kpk eky fgldkowu 
?ksryk oxSjs rØkjho:u ek.iksuh lkgsc ;kaps vkns'kkus uewn 
çek.ks xqUgk nk[ky 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 1½ek- foØkar xk;dokM 
mifoHkkxh; iksyhl vfèkdkjh èkekZckn pk pktZ fcyksyh eks-ua- 
9021772022 
2½iksyhl fujh{kd t;çdk'k xqês  iksyhl LVs'ku uk;xko  eks 
uacj 9425995454 
gs fnukad 05@05@2023 jksth ps 23%47 ok- uksan ua-033 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksyhl fujh{kd t;çdk'k xqês  
iksyhl LVs'ku uk;xko  eks uacj 9425995454 
rikfld vf/kdkjh %& iksmifu ,l-,l- ckpkokj eks-ua- 
9637320355 
 

  
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 



 
            iksLVs ps  uko xqju 147@2023 dye 302 34 Hkk-na-fo-  fnukad 06@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  

 

xqUgk -?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k &  
fn- 05@03@2023 ps  
21%30 

fn’kk o varj %&  
fd-eh-

 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%&  
fn-06@03@2023 osG 
07%23 LVs-Mk-ua- 02 
 
?kVukLFkG%&  

  

 
xqju@vijk/k 
dzaekd 
147@2023 
dye  
302 34  
Hkk-na-fo lg 
dye 4@27 Hkk-
g-dk  

 
fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  

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

vkjksihps ukao o iRRkk %&  
 
 
vkjksih vVd rk osG %&  
 

 
 
xsyk eky %&  

fezGkyk eky %&  

[kqyklk  
        

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 1½ 

2½ 

3½ 

4½

gs fnukad 06@03@2023 jksth ps 08%33 ok- uksan ua- 06 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 

 
rikfld vf/kdkjh %& 

fu;a=.k d{k vf/kdkjh %& 
lax.kd vkWijsVj%&   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  
 



  
 

         
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  

 

xqUgk -?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k &  
fn- 05@03@2023 ps  
20%40 

fn’kk o varj %&  
fd-eh-

 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%&  
fn-06@03@2023 osG 
08%15 LVs-Mk-ua- 05 
?kVukLFkG%&  

 
 
  

 
xqju@vijk/k 
dzaekd  
 

 - 

 
fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
 

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

vkjksihps ukao o iRRkk %& 
 
vkjksih vVd rk osG %& 
 
xsyk eky %&  

fezGkyk eky %&  

 

[kqyklk  
        

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 1½ 

2½ 

3½

gs fnukad 06@03@2023 jksth ps 08%33 ok- uksan ua- 06 oj jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 

 
rikfld vf/kdkjh %& 

  
fu;a=.k d{k vf/kdkjh %& 
lax.kd vkWijsVj%&   
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



 

पोल स टेशन कनवट ग.ुर.न.ं 62/2023 कलम 12 अ, मजुका माणे.  द.06/03/2023 

पो. टेच.े

नाव 

ग.ुर.न.ंव 

कलम 

ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण 

द. अतंर 
फयाद च ेनाव प ा मो.नं.व. आरोपीच े

नाव प ा मो न.ं 

मळाला माल खुलासा 

कनवट  ग.ुर.न.ं 

62/2023 
 कलम 12 

अ, मजुका 
माणे. 

 द. 06/03/ 2023  रोजी  
दपुार   12.30 वा 
कनवट त ेआद लाबाद 

जाणारे रे व ेपटर  

जवळ सनुील पाट ल 

यांचे शतेा लगत 

ना याकाठ  कनवट 

पवूस 2 k. m  

 
गु हा दाखल तार ख 

वेळ 

द.06/03/2023 

वेळ 15.11  वा.  
टे.डा .34 वर  

फयाद च ेनाव.  सदा शव मा णकराव 

अनतंवार  वय 37 वष यवसाय नोकर  

पो. का 3209 ने. पो . टे.  ता. कनवट 

िज. िज हा नांदेड मोबाईल नंबर 

8484853632  
 
 
 
आरोपीच ेनाव. ;-     

 
 
 
 
 
  

 
दाखल करणार  hc 1766 

पवार पो. टे. कनवट 

मोबाईल नंबर  

7720540203  
 
तपासी अमंलदार  hc 1062  

वाडगरेु साहेब पो. टे. 

कनवट. मो. न.ं  

8805981062 
 
 

मळाला माल ;- जुगाराच े

सा ह य व नगद  930 

पये 

 

सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी हा लोकांकडून आक यावर पसै ेघेऊन व लोकांना 
आक याच े च या देऊन वतः या फाय यासाठ  ीदेवी 
ड ेनावाचा मटका जुगार खेळत व खेळवीत असताना मळून 

आला वगैरे मजकुरा या फयाद व न  वर माणे गु हा 
दाखल क न पो. न.  साहेबां या आदेशाने  तपास कामी hc 

1062 वाडगरेु साहेब यां याकड े दला 
 
भार  अ धकार .   पो. न. बोरस े मो. न.ं 9309737394  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 

 



पोल स टेशन भोकर DCR गरुन- 74 / 2023 कलम 65 (ई) मु.ं ो. अॅ ट दनांक 06.03.2023 

पोल स 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळ  व ठकाण 

ग.ु द. ता.वेळ  टे.डा.न द 

गरंुन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण दनाकं  

दनांक 06/03/2023 रोजी वेळ 

11.45 वाजता DSP लॉजच े

समोर ी छ पती शवाजी 

महाराज चौक त ेलहुजी चौक 

जाणारे रोडवर भोकर 
 
 

ग.ु दा. ता. व.े व ठकाण 

दनांक  .06/03/2023  वेळ. 

13.14  टेडा न द नं.17 

 
 
 
 
 
 

गरुन- 74 / 2023 कलम 

65 (ई) मु.ं ो. अॅ ट 

 
  
 

मळाला माल-  

1) 1680 = 00/- पये 

देशी दा  भगंर  सं ा 

अस ेकागद  लेबल 

असले या 180 MI 

मते या एकुण 24 

दा ने भरले या काचे या 

सलबदं बॉटल ती 

बॉटल 70/-  माणे 

अस ेएकूण 1680/- = 

00  खुलासा 
 

 

फयाद च ेनाव 

सजंय दगांबरराव पांढरे वय, 

49 वष यवसाय नौकर  

पोहेकॉ / 2090 नेमणुक 

पोल स टेशन भोकर मो. . 

985733744 
 

आरोपीच ेनाव-  

 
 

आरोपी अटक - 

नाह  

 

खुलासा 

सादर वनतंी क  वर नमदू ता वेळी व ठकानी यातील आरोपी याचे ता यात 

वनापरवाना बेकायदे शर र या देशी   दा ने भरले या काचे या सलबदं 

बॉटल चोरट  व  कर याच ेउ देशाने घेवनु जात असतांना मळुन आला वगैरे 

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

पढू ल तपास HC/2090 पांढरे यांचे कड ेदे यात आला आहे 

 

दाखल करणार -  

PSO पोहेकाँ 2156 मधुोळे पो. टे भोकर मोन ं-8381084142 

 

तपासीक अमलदार -    HC/2090 पांढरे पो. टे भोकर मोन-ं9850733744 

 

पो टे भार  अ धकार    पो न. उबाळे  साहेब  मो.  9823045224  पो. टे भोकर  

 
 
  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



पोल स टेशन भोकर गरुन-75/2023 कलम 65(ई) म. ो. अॅ ट दनांक 06.03.2023  

पोल स 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळ 

व ठकाण  ग.ु द. ता.वेळ 

टे.डा.न द 

गरंुन व कलम फयाद  

आरोपी 
हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण दनाकं  

दनांक 06/03/2023 रोजी 

वेळ 11.15 वाजता 

घरासमोर ल छपराम ये एका 

नॉयलानच े पशवीम ये मौज े

पाक तांडा भोकर 
 
 

ग.ु दा. ता. व.े व ठकाण 

दनांक  .06/03/2023 वेळ 

14.25. टेडा.न द न ं20 

 
 
 
 
 

गरुन-75/2023 कलम 65(ई) 

म. ो. अॅ ट 

 
  

मळाला माल-  

1910=00/- एका 

नायलॉन या पशवी म ये 

देशी दा  भगंर  सं ाच ेलेबल 

असले या काचे या 180 एम 

एल या सलबदं 13 बाँटल 

येक  कंमत 70/- . दरा 

माणे 

 

 

फयाद च ेनाव 

बालाजी सोनाजी ल टवार, वय 

53 वष , यवसाय पोहेका 2078 

नेमणुक पो. टे. भोकर मो.न.ं 

9767114720  
 

आरोपीच ेनाव-  

 

आरोपी अटक - 

नाह  

 
 

खुलासा 

 सादर वनतंी क  वर नमदू ता वेळी व ठकानी यातील आरोपी याचे 

ता यात वनापरवाना बेकायदे शर र या देशी   दा ने भरले या 

काचे या सलबदं बॉटल चोरट  व  कर याच ेउ देशाने घेवनु जात 

असतांना मळुन आला वगैरे फयाद व न वर माणे गु हा दाखल 

क न मा पो न साहेब यांचे आदेशाने पढू लतपास HC/2078 

ल टवार यांचे कड ेदे यात आला आहे. 

दाखल करणार -  

PSO पोहेकाँ 2156 मधुोळे पो. टे भोकर मोन ं-8381084142 
 

तपासीक अमलदार -   

HC/ 2078 ल टवार पो. टे भोकर मोन-ं9767114720 

 

पो टे भार  अ धकार    पो न. उबाळे  साहेब  मो.  9823045224  

पो. टे भोकर  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 



पोल स टेशन भोकर DCR गरुन- 77/2023 कलम 65 (ई) म. ो. अॅ ट. दनांक 06.03.2023 

पोल स 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळ 

व ठकाण 

ग.ु द. ता.वेळ 

टे.डा.न द 

गरंुन व कलम फयाद  

आरोपी 
हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण 

दनांक  

दनांक 06/03/2023 रोजी 

वेळ 14.40 वा मातुळ रोड 

ब  ता. भोकर  
 

ग.ु दा. ता. व.े व ठकाण 

दनांक  .06/03/2023 वेळ 

15.22. टेडा न न ं23 

 

गरुन- 77/2023 कलम 65 

(ई) म. ो. अॅ ट 

 
 
 
  
 

मळाला माल-  

देशी दा  भगंर  सं ा या 

180 एम.एल. मते या 

सलबदं काचे या एकुण 10 

बॉटल येक  कंमती 70 /- 

पये माणे अस ेएकुण 

700/- पयाचा 
 
 

 

फयाद च ेनाव  सभुाष लोभाजी 

कदम वय 56 वष यवसाय नौकर  

पोहेकॉ 487 नेमणुक पो. टे. भोकर 

मो.न.ं 9763356368 

 
 

आरोपीच ेनाव-  

 

आरोपी अटक - 

नाह  

 
 

खुलासा    :-   सादर वनतंी क  वर नमदू ता वेळी व ठकानी यातील आरोपीबाई 

याचे ता यात वनापरवाना बेकायदे शर र या  देशी दा   चोरट  व  

कर याच ेउ देशाने मळुन आल  वगैरे फयाद व न वर माणे गु हा दाखल 

क न मा पो न साहेब यांच ेआदेशाने पढू ल तपास HC/487 कदम यांचे कड े

दे यात आला आहे. 

 

दाखल करणार -   PSO पोहेकाँ 2156 मधुोळे पो. टे भोकर मोन ं-

8381084142 
 

तपासीक अमलदार -   HC/487 कदम पो टे भोकर मोन ं9763356368 

 
 

पो टे भार  अ धकार    पो न. उबाळे  साहेब  मो.  9823045224  पो. टे भोकर  

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 



 

पोल स टेशन हदगाव गरुन.ं 42/2023 कलम324,323,504,506, भादवी माणे दनांक 06/03/2023 

  पोल स टेशनच े

नाव 

 

 गु हा रिज 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 

पोल स टेशनच े

नाव हदगाव  

गरुन.ं 42/2023 कलम 

324,323,504,506, 

 भा.द.वी माणे  

 गु हा घडला दनांक 

 
- द.5/03/2023रोजी रा ी 17.30 

वा. या समुारास   

 झुणका भाकर क . समोर रोडवर 

कोळी तालकुा हदगाव  

 
 

दशा : उ रेस 

 27 km  
 
 
 गु हा दाखल करणार HC 277 भस े 

पोस.् टे हदगाव  मो.न.ं 

9511229954 

दनांक:- 

05/03/2023 वेळ 15.31 टे डा.नोद 

न.ं  14 वर                   

 
 

 फयाद च ेनाव :-  

 

आरोपीच ेनाव:  

 
   
 
 
 

एफआर आय त 

 दल .  

 
 
 
 

खुलासा. 
 वर नमदू तार ख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीन े फयाद  

बाईस त ू मला दा  प यासाठ  पसै े का देत नाह त हणून 

शवीगाळ क न लोखंडी पाईप ने  मा या कमरेवर व दगडाने 

डो या या डा या बाजूस मा न दखुापत क न िजवतं मार याची 
धमक  दल  व तचा पती सोड यास आला असता याला पण 

शवीगाळ क न दगडाने व लाथा भु यान े मारहाण क न 

मु कामार दला वगैरे जवाबा व न मा पोल स नर क साहेब 

या आदेशाने गु हा दाखल क न तपास कामी NPC 900 सातपतु े

यां याकड े दले  

  
                      

दाखलकरणार:- HC 277 भस े पो. टे.हदगाव मो.न.ं 

 
9511229954 
 
 पोल स टेशन भार  अ धकारय्ाच ेनाव पो. न. पवार साहेब 

पो. टे.हदगाव मो.न.ं 

8806994154 
 

 माननीय पोल स अधी क साहेब यांचे सचूना माणे 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

पो टे तामसा 15/2023 कलम 324,504,34भादवी  दनांक -06/03/2023 

पो. टे 

च ेनाव  

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

तामसा गरुन व कलम:- 

15/2023कलम 

324,504,34 

भादवी माणे 

 
 

घटना थळी भेट-  

दनांक:-- 

द.04.03.2023रोजी  
  17.00 वा.समुारास फयाद च े

घरासमोर पारवा (ब)ु पवूस 16 कमी 
ता. हमायतनगर    जी.नांदेड  

 
ग.ुदा.ता.वेळ दनांक:-- 06.03.2023 

च े15.53 वा.न द न ं15 वर . 

 
उ शराच ेकारण:- फयाद  हा वलाज 

क न आज रोजी पो टेला येऊन 

जबाब दला आहे. 

 
 
 

 फयाद  च ेनाव :- काश ल मण 

झनंगाड े वय 28 वष  यवसाय मजूंर  

रा.पारवा( ब ु) 

ता.हदगाव  जी.नांदेड  मो.न.9307722044 

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

 
 

आरोपी चा पवु ईतीहास -नीरंक  

 
 

आरोपी वर केलेल  तीबधंक कायावाह / 

नीरंक  

सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळी व ठकाणी यातील फयाद ने 

दधू भाऊ यास त ूमा या घर  का राहतोस अस े वचार याच े

कारणाव न फयाद चा दधू भाऊ व फयाद चा स खा भाऊ यांनी 
सगंणमत क न शवीगाळ क न बडंाट ने  व खो याच ेदांड याने 
मा न डोके फोडून मारहाण केल  वगैरे जबाब क न गु हा दाखल. 

 
दाखल करनार /.pso npc2558 पो टे तामसा मो.न.9527177527 

 
तपासीक अ धकार  यांच ेनाव :--  HC 1059 दे  पो. टे.तामसा  
नंबर:-- 9011879222 

 
पो. टे भार  अ धकार  यांचे नाव व मोबाईल नंबर:-- मा.api दळवे सा. 
 पो. टे.मो.न.-7744827771 

 
केलेला तपास:-- 

मा.पो लस अधी क यां या सचुना:-- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 



पो. टे. च ेनाव अधापरू ्गु न न.ं  : ो ग ुर न. 71/2023 कलम :- 65ई म ु ो ॲ ट द. 06.03.2023 

पो. टे. च ेनाव  गरुन / आ.म ृ/ पनाका / 
म सगं घडला व कलम  

गरुन / आ.म ृ/    भींगर                  ह ककत  

अधापरू ् गु न न.ं  : ो ग ुर न. 

71/2023 
 

कलम :- 65ई म ु ो ॲ ट 

 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द.06.03.2023 रोजी वेळ 13.00 

वाजता च ेसमुारास नांदेड त ेअधापरू 

कड ेजाणा या रोडच ेबाजूस वजय 

ढाबा च ेसमोर मोक या जागेत भोकर 

फाटा द णेस 07क . मी. 
 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 06.03.2023 च े 14.15वा.  
 
न द नंबर :- 026वर  

 

दाखल करणार:- ASI नंदे पो. ठाणे 

अमंलदार पो टे अधापरू मो no 

_9765764482. 
 

आरोपी आटक.      नाह  

 
 

फयाद  च ेनाव :- मझा अ खल बेग 

मझा समदाणी बेग वय 33 वष 

यवसाय नोकर  पो. का 646 पो. टे 

अधापरू मोबाईल नंबर _9890932797. 

 
 
आरोपी च ेनाव :_  

 

मळाला माल.  1)  एका पांढ या रंगाच े

पशवी म ये देशी दा  भगंर  सं ाच े

अस ेकागद  लेबल आसलेल ेकाचेची 
180ml  या सीलबदं एकूण 10 बॉटल 

येक  70/_ पये एकूण 700/_ कँमत 

पयाचा माल . 

सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळी ठकाणी ं
यातील आरोपी हा वनापरवाना बेकायदेशीर र या 
ो वशन गु याचा मल देशी दा  भगंर  सं या या 

180 एम एल या दहा सीलबदं बाट या कमती 700 

पये चा माल चोरट  व  कर याच ेउ देशाने 

ता यात बाळगनू मळून आला . 
 

तपास_पो हे का/ 2215 माधव पाट ल मो. न_ 

9322857773. 
 
पो. टे. भार  अ धकार   

नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. न    . गायकवाड साहेब 

पो. टे. अधापरू ्मो. न.ं _ 8888717999. 

 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 



पो. टे इ लापरु ो. ग.ू र .न2ं5 /2023कलम65(ई)(ब) म.दा.का.अँ ट द06/3/2023 

पो. टे च ेनाव ग ू.र.न. 

कलम 

ग.ुर..घ.ता.वेळ व ठकाण  फयाद  च ेनाव  खुलासा 

ईसलापरु  ो 
ग.ुर.न/ं25/

2023कलम 

65(ई) (ब ) 

म.दा.का.
माणे. 

.ग.ुर न.ंघ.ता.वेळी व ठकान :-

द06/03/2023 च े 14:30 वा.  
आरोपीच ेघरासमोर मांडवाम ये 

मौज ेनंदगाव तांडा.  
 
 
 
 
 
 

मळाला मालः 20 लटर 

हातभ ट  गावठ  दा  कंमत 

अदंाज े1200/ .एकुण माल. 

फयाद   ◌ः  नारायण शवाजीराव 

पांचाळ वय 36वष यवसाय नोकर  

पो.का.ँ1383.पो. टे.ई लापरु 

मो.न.ं9011038084 

 
 

आरोपी ◌ः. 
 
 

ग.ुदा.ता.वेळः द06/3/2023 

वेळ15:51 टे. डा.न ं28 

 

सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीन े वतःच े

राहत ेघर  वतःच ेफायदे यासाठ  वनापरवाना बेकायदेशीर र या गावठ  

हातभ ट ची व  कर त असताना मळून आला . वगैरे फयादव न वर 

माणे गु हा दाखल व न  मा.Api साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न 

पढु ल तपास कामी बट Asi नवळे सर यांच ेकड े दले.  

 
दाखल करनार :-  pso g.psi कांबळे. सा. मो.न.ं 7559338661 

 
तपासीक अमलदार:-Asi नवळे  मो.न ं9423441526 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 

 
 

 
 



पोल स टेशन मखुडे गरुण- 66/23कलम65(e)मदाका  दनांक  06/03/2023 

 पोल स टेशन   ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खुलासा 

मखुडे गरुण- 

66/23कलम 

65(e) 

मदाका  
 
 
 
 
 
 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण दनाकं 

06/03/2023 च े14.10वाजता 
सावरगाव पर येथील 

यंकटे वरा बयर अडँ बार या 
पाठ मागे मोक या जागेत 

तालकुा मखुडे िज हा नांदेड 

 

गु हा दाखल- 

दनाक 06/03/2023 वेळ 16.00 

Sd 24 
 

. गु हा दाखल करणार PN 

1001 जाधव 

पोल स टेशन मखुडे. 

 

फयाद - कशोर बाबरुाव बोध गरे वय 36 वष यवसाय 

नोकर  सपोनी पोल स टेशन मखुडे मोब. न 

8369695184 
 

आरोपी-   
ज त माल – देशी दा  भगंर  सं ा अस ेलेबल असले या 
180ml मते या एकूण 14 सीलबदं बॉटल एकूण 980 

पये कमतीचा ोि हशण गु याचा माल 

घटना थळी रवाना न द –न द मांक  25 वेळ 16.25 

 

घटना थळी भेट  देऊन परत–  न द मांक 27 वेळ 

18.00 वाजता 

खुलासा- 
      सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपीन े वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या देशी दा  भगंर  सं ा अस े

लबेल असले या 180ml मते या एकूण 14 

सीलबदं  बॉटल एकूण 980 पये कमतीचा  

ोि हशन गु याचा माल चोरट  व  कर याच े

उ देशाने ता यात बाळगलेला मळून आला वगैरे 

फयाद व न माननीय पोनी. सा. यांचे आदेशाने 

गु हा दाखल क न तपास पोहे का 1265 गीत े

यां याकड े दला  
 

तपास करणार– HC 1265 

पोल स टेशन मखुडे िज हा नांदेड  

 मोब.  8007807771 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 
 
 
 



 

पोल स टेशन मखुडे गरुण- 67/23कलम65(e)मदाका  दनांक  06/03/2023 

 पोल स टेशन 

मखुडे  

 ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खुलासा 

 गरुण- 

67/23कलम 

65(e) 

मदाका  
 
 
 
 
 
 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण दनाकं 06/03/2023 च े

16.10वाजता आरोपीच ेघराच ेबाजूला 
रावणकोळा गावाकड ेजाणारे रोडवर मौज े

काम जळगाव तालकुा मखुडे िज हा नांदेड 

 

गु हा दाखल- 

दनाक 06/03/2023 वेळ 16.51 

Sd 27 
 

. गु हा दाखल करणार PN 1001 जाधव 

पोल स टेशन मखुडे. 

 

तपास करणार– HC 1265 

पोल स टेशन मखुडे िज हा नांदेड  

 मोब.  8007807771 

फयाद - कशोर बाबरुाव बोध गरे वय 36 वष 

यवसाय नोकर  सपोनी पोल स टेशन मखुडे मोब. 

न 8369695184 

 

आरोपी-  
ज त माल – देशी दा  भगंर  सं ा अस ेलेबल 

असले या 180ml मते या एकूण 12सीलबदं 

बॉटल एकूण 840 पये कमतीचा ोि हशण 

गु याचा माल 

घटना थळी रवाना न द –न द मांक  28वेळ 

17.00 
 

घटना थळी भेट  देऊन परत–  न द मांक 30 वेळ 

18.40वाजता 

खुलासा- 
      सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपीन े वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या देशी दा  भगंर  सं ा अस े

लेबल असले या 180ml मते या एकूण 

12सीलबदं  बॉटल एकूण 980 पये कमतीचा 
 ोि हशन गु याचा माल चोरट  व  

कर याच ेउ देशाने ता यात बाळगलेला 
मळून आला वगैरे फयाद व न माननीय 

पोनी. सा. यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न 

तपास पोहे का 1265 गीत ेयां याकड े दला  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 



 

iksLVs  fduoV xqju o dye&61@2023 dye 306]323]504]506]34  Hkk-n-fo fnukad 06@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 

 

fduoV 

 

xq-?k-rk-osG o fBdk.k& fn-
01@03@2013 jksth osG 10-
00 ok-rs fn-05@03@2023 
jksth  18-00 ok- vkjksX; 
midsaæ fuoklLFkku 
d.kdokMh rk- fduoV ft- 
ukansM  
 
 
 

fn’kk  o varj %&  
mÙkjsl 18 fd-eh- 
 
xq-nk-rk-osG&  

fn-06@03@2023 jksth osG 

12-43 ok-LVs-Mk-Ø-22 oj- 

 

xqju o dye& 
61@2023 dye 
306]323]504]
506]34  
 Hkk-n-fo 
 
 
 
?kVukLFkG %& 

vkjksX; midsaæ 

fuoklLFkku 

d.kdokMh rk- 

fduoV ft- 

ukansM 

 

fQ;kZnhps ukao %& rqG'khnkl rqdkjke 

tkaHkGs o; 44 o"kZ O;olk; uksdjh jk- 

dcuwj rk- eq[ksM ft- ukansM g- eq- xksoèkZu 

èkksrh ;kaps okMîkr dY;k.k uxj xksdqank rk- 

fduoV ft- ukansM eks- ua- 9922977925 

 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  

  
 
vkjksih vVd  %& ukgh  

 
e;rkps ukao %& ehuk lrh'k fcjknkj o; 
40  o”kZ  jk- eksgiwj [ksMh rk- fduoV 
 

 

[kqyklk & lknj fourh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnhus iks- LVs-

yk ;sÅu rØkj fnyh dh] frP;k e;r cfg.khl ekxhy ngk o"kkZiklwu lklj+ps yksd 

uojk] lkljk] lklw] R;kph ;kauh lokZauh lax.ker d:u e;r cgh.k fgpsoj la'k; 

?ksÅu fryk okjaokj =kl nsÅu] frps ixkjkps iSls ?ksÅu]fryk 'kkjhfjd o ekufld 

=kl nsÅu f'kohxkG djhr èkeD;k fnY;kus frus =klkyk daVkGwu xksG~;kP;k vkrhlsou 

d:u vkRegR;k dj.;kl çòÙk dsyk Eg.kwu oj çek.ks o:u ek-iks-fu- lkgsc ;kaps 

vkns'kkus xqUgk nk[ky 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  iks-fu- cksjls lk- ] - eks- ua- 9309737394- gs fn 

06@03@2023 jksth ps 13%07 oktrk uksan ua&24 oj jokuk  

?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks-fu- cksjls lk iksLVs fduoV eks- ua- 9309737394 
 

rikfld vf/kdkjh %& liksfu fo'kky oBksjs fnyk-eks-ua- 8010621680- 

nk[ky dj.kkj %& iksmifu  ,e- Ogh- lkoar iks-LVs-fduoV eks-ua- 9856935555- 

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

lax.kd vkWijsVj%&  ukiskdkW@680 dksycq@ns 8888865825 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



 

                        iksLVs  mLekuuxj xqjua 29@2023 dye  326]323]504]506]34- Hkk- n-ohfnukad 06@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 

 

mLekuuxj 

 

xq-?k-rk-osG o fBdk.k&  
fn-05@03@2022 ps 21-30 

oktrk M‚DVj fcÜokl ;kaps 

nok[kkU;k iq<s jksMoj ekSts 

mLeku uxj 

 
 
 

fn’kk  o varj %&  
iwoZsl 00 fd-eh 

 
 
xq-nk-rk-osG&  

fn-06@03@2023 ps 15-30 

ok LVs-Mk-uksan  Ø 14  oj  

 

xqju o dye& 
 
xqjua 29@2023 

dye  

326]323]504]

506]34- Hkk- 

n-oh 

 
 
 
 
?kVukLFkG %&  

M‚DVj fcÜokl 

;kaps nok[kkU;k 

iq<s jksMoj ekSts 

mLeku uxj 

 

fQ;kZnhps ukao %& 'ks[k lehj [kkT;kfe;k 

o; 22 o"kZ O;olk; 'ksrh jkg.kkj mLeku 

uxj rk-daèkkj th-ukansM tkr eqfLye eks- u 

7517702759 

 

vkjksihps ukao o iRRkk %& 
  
 
vkjksih vVd  %& ukgh  

 

mf’kjkps dkj.k %& vkS"kèk mipkj d:u 

vkt jksth ;sÅu iks-LVs yk rØkj fnY;kus 

xqUgk nk[ky 

 

 

[kqyklk & lknj fouarh dh ;krhy vkjksihauh lax.ker d:u rqEgh M‚DVjyk tksjkr 

dk cksyykr ;k dkj.kko:u gkrkr ?kkrd gR;kj ?ksÅu fQ;kZnh o lk{khnkj ;kauk 

MksD;kr] MksG~;koj gkrkoj ek:u xaHkhj nq[kkir dsyh - o lk{khnkj ;kauk FkkiMk 

cqDD;kauh ekjgk.k d:u f'kohxkG d:u thos ekj.;kph èkedh fnyh oxSjs etdqjkP;k 

fQ;kZnho:u ek-l-iks-uks lkgsc ;kaps vkns'kkus oj çek.ks xqUgk nk[ky 
 

 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh- Fkksjkr 

lkgsc  mifoHkkx da/kkj eks- ua- 9921442700 ] liksfu  Hkkjrh  iksLVs 

mLekuuxj  eks- ua- 9307343434 ] iks-mi-fu-iYysokM iks-LVs mLekuuxj  eks-ua 

7350756405  gs fnukad 06@03@2023 jksth ps 16%00 oktrk uksan ua- 15 oj jokuk 

?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq     
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu  Hkkjrh  iksLVs mLekuuxj  eks- ua- 
9307343434 
 

rikfld vf/kdkjh %& - iks-mi-fu-iYysokM iks-LVs mLekuuxj  eks-ua 7350756405 

nk[ky dj.kkj %&iksuk@2536 jkBksM  iks-LVs- mLekuuxj  eks ua  9822630689 

fu;a=.k d{k vf/kdkjh %& liksfu  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  

 

  

 

 



पोल स टेशन भोकर दनांक 06.03.2023 DCR ची मा हती. दनांक  .06/03/2023 

पोल स 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळव ठकाण   ग.ु द. ता.वेळ 

टे.डा.न द 

गरंुन व कलम फयाद  

आरोपी 
हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण दनाकं  

दनांक 05/03/2023 रोजी वेळ रा ी 

अदंाज े 20.30 त े 21.00 वा. च े

दर यान वा.च े घराजवळील MIDC 

या मोक या जागेत शा ीनगर 

भोकर 
 
 

ग.ु दा. ता. व.े व ठकाण 

दनांक  .06/03/2023 वेळ 19.01 

टेडा.न द न ं29 

 
 
 
 
 
 
 

गरुन- 

78/2023 कलम 

324,323,504 

 भाद व 

 
 
 
  
 
 

 

फयाद च ेनाव 

बळीराम नर समल ु रॅपनवाड 

वय 50 वष यवसाय मजुर  रा. 

शा ीनगर भोकर जात वडर 

मो.न.ं 8263924457. 

 
 

आरोपीच ेनाव-  

 

आरोपी अटक - 

नाह  

 
 

खुलासा 

 सादर वनतंी क  वर नमदू ता वेळी व ठकानी यातील फयाद  हा 

यांचे मलुास मोबाईल फोनवर बोलत घरासमोर ल MIDC रका या 

जागेत बोलत असतांना यातील आरोपीन े दा  प यास पसै े दे 

हणाला असता फयाद ने पसै े देत नाह  अस े हणताच आरोपीन े

शवीगाळ क न हातातील रॉडन े फयाद च े डो यात मा न डोके 

फोडुन, डा या हाताच ेखु यावर दंडावर, पाठ त मारहाण क न मु का 

मार दला कौरे मजकुराच े फयाद व न वर माणे गु हा दाखल 

क न मा पो न साहेब यांच ेआदेशाने पढू ल तपास पोउप न दगांबर 

पाट ल यांच ेकड ेदे यात आला आहे 

दाखल करणार -  

PSO पोहेकाँ 2156 मधुोळे पो. टे भोकर मोन ं-8381084142 

तपासीक अमलदार -   

पोउप न दगांबर पाट ल पो. टे भोकर मोन ं9850550670  

पो टे भार  अ धकार   

पो न. उबाळे  साहेब    मो.  9823045224  पो. टे भोकर  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 



पो. टे. धमाबाद  गरून 40/ 2023कलम 65(ई) म.दा.का. द.06/03/2023 

पो. टे च े

नाव 

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

पो ट 

धमाबाद 

गूरन  40/2023 

कलम.65 (ई)  

म. दा.का. 
 
 
 
 
 
 
 
 

गू.घ.ता.वेळ व ठ कान :- 

द.06/03/2023रोजी वेळ 18.45 

रे वे गेट नंबर दोन जवळ 

झाडाखाल  धमाबाद 

 
 
 

गू.दा.ता.वेळ : द.06/03/2023रोजी 
19.42वा. टे.डा.  21वर 

 

मळाला माल :- 

 

 देशी दा  भगंर  सं ा 180ML चे 
काचे या सीलबंद 48 बाटल येक 

बाटल  70  माणे ऐकुन कंमत 

3360/- 

फयाद चे नाव  :-  उमेश उ धवराव 

करा मुंगे वय 53 वष ◌ े यवसाय 

नोकर  ए एस आय पो ट धमाबाद 

मोबाईल नंबर 98 22 17 15 30 

 
 
 

आरोपी च ेनाव :-   

 
 
 
 
 
 
 

खूलासा :- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीन े वनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा चे भगंर  सं ा या 
शलबंद 48 बॉटल येक  बॉटल 70 पये माणे असा एकूण कंमत 33 60 

पये ची चोरट  व  कर या या उ देशाने वतःचे ता यात बाळगून मळून 

आला वगैरे मजकुराच े फयाद व न मा.पणी साहेबांच े आदेशाने वर माणे 

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास सव उप न हावेत 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 अ धकार  :- मा.P I शदें मो. 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 



                               

पोल स टेशन हादगाव  गरुन ं 43/2023 कलम  65(e)म.दा का.  माने द  06/03/2023 

पो. टेच ेनाव गरुन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  न ं

, आरोपीच ेनाव व प ा , 
आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव  भाग 6  गरुन ं 

06/2023 कलम  

65 (e) म दा.का. 

माने द  

06/03/2023 
 
  

 द 06/.03/2023  च ेदपुार  17:45वाजता 
च ेसमुारास  मौ आझाद   चौक हदगाव 

द णेस 02 कमी   तालकुा हादगाव 

 
 

दशा :- द णेस 02 क .मी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 06/03/.2023 

च े  19:44वा टे.डा न द  24 वर  

 
 गेला  माला :- नरंक 

 
  मळाला माल :-  देशी दा  भगंर  

सं ा या 180 ml या एकूण 14 शीलवतं 

बॉटल कंमत अदंाज े980 पये चा  
 

दाखल करणार :- HC/227 भस ेपो टे 

हदगाव  मोन.9511229954 

 फयाद च ेनाव: - ाने वर 

भाऊराव जुड े   वय 40 वष 

या. नोकर  पो ट हदगाव मो. 
न. 7620275669 

 
 
 FIR त दल  का:- होय  

 
 
आरोपीच ेनाव व प ा :-  
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 

खुलासा, 
             सादर वनतंी क  , नमदू तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील यातील आरोपीन े आपल े ता यात बेकायदेशीर 

र तीन े देशी दा  भगंर  सं ा अस ेलेबल असले या 180 

एम एल या एकूण 14 शलबदं बॉटल येक   कंमत 

70 पये चोरट  व  कर या या उ देशाने ता यात 

बाळगलेला मळून आला हणून  वगैरे गु हा  दाखल 

क न  माननीय पोल स नर क साहेब यां या 
आदेशाव न HC/2342 हंबड यां याकड े दला.  
 
 
 
तपा सक अमलंदार :-HC/2342 हंबड पो टे हदगाव मो 
नंबर 9284422052 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 



    

 पोल स टेशन मु माबाद गरुन.ं33/2023 कलम 324,323,504,506,34भादवी       दनांक 06/.03/.-2023   

  पोल स 

टेशनच े

नाव 

 

 गु हा रिज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना का/  फयाद च ेनाव व प ा 
मोबाईल नंबर आरोपीच ेनाव 

व प ा आरोपी अटक होय 

नाह  

हक कत 

पोल स 

टेशनच ेनाव 

मु ामाबाद 

ग.ुर.न.33/2023 

कलम 

324,323,504,506,3

4भा द व 

 
 
 
 
 गु हा दाखल 

करणारे–पोहेका 
1996 आडकेर मो 
नंबर.9881815115 

गु हा घ. ता.वेळ ठकाण- 

द.05/03/2023 रोजी रा ी11.00 वाजता 
सुमारास  कलंबर त ेत याळ जाणारे 

रोडवर कलंबर गावाजवळील पुलावर 

उ रेस 12 कमी 
 
 
 

गु हा  दा. ता.वेळ दनांक 06/03/2023 

च े20.24वाजता न द 26वर 

 
 

फयाद - वजय पता गो वदं 

पवार वय 45 वष यवसाय मजुर  

राहणार त याळ तालुका मुखेड 

मोनं.7030201442 

 
 
 
आरोपी– 

 
 
 
  

खुलासा -सादर वनंती क  नमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीतांनी  संगणमत क न मजुर च े पैसे दे याच े कारणाव न 

यातील आरोपीतांनी फयाद स काठ ने व थापडा बु यांन े लाथान े

मारहाण क न जखमी केले व शवीगाळ क न जीवे मार याची 
धमक  दल  वगैरे जबाब व न गु हा दाखल क न सपो न साहेब 

यां या आदेशान ेतपास ASI  शेख ताहेर यां याकड े दला  
 
 
तपास अ धकार :- ASI शेख ताहेर पोल स टेशन मु माबाद 

मो.न 8421437070 

आदरणीय सर 

 
पो.. टे. भार  अ धकार .- तडके स.पो. न पो टे 

मु माबाद.मो.9823156052 

आदरणीय 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 



 

 

       पो टे कंधार      गु.र.न. 56/2023       .  कलम  283  .भा द वी   . . द.06/03/2023 

पो. टे. चे 
नाव 

     गु.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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन. 56/2023  कलम  

283 भा द.वी  

 गु हा घडला दनांक  व 

ठकाण    :-   द 

06/03/2023 रोजीच े12:30 

वाजता शेकापूर महा मा 
फुले कॉलेज समोर रोडवर 

द णसे 06 कमी 
 
 

गु हा दाखल:- 

द.06/03/2023 वेळ  19 

:50   वाजता टेशन 

डायर  न द   39    वा  
 
 
 

 फयाद  च ेनाव :-.    ानोबा रामराव गरे वय 

52 वष यवसाय नोकर  पोहे का ब.नंबर 2020  

पोल स टेशन कंधार तालुका कंधार मोबाईल 

नंबर 9923482021  

 
 

FIR त दल  का:- होय 

 
 

 आरोपी च ेनाव व प ा:-.   
 
 

आरोपी अटक:- नाह  

 

दाखल करणार:-    ASI /  कागणे   पो टे 

कंधार. मोबाईल  नं  7262067016 

 

खुलासा;  
          सादर वनंती क  यातीलनमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने 
याचे ता यातील टाटा मॅिजक  ए स ेस  एट सीटर हा सावज नक रोडवर 

सामा य नाग रकाच ेजी वतासव इतर वाहनांना  धोका कंवा अटकाव होईल अशा 
ि थतीत थांबलेला मळून आला हणून कलम 283 भा द वी  माणे गु हा दाखल 

क न तपास HC/ 2059 सानप यां याकडे दला आहे.  

         

तपासी अंमलदार:----   hc /  2059 सानप   पोल स टेशन कंधार मो नं 

.9421849989 . 
 

पो टे भार  अ धकार  यांचे नाव व मोबाईल मांक: -.       पोल स नर क :- 

पो न पडवळ साहेब पो टे कंधार मो नंबर    9420841070 

 

घटना थळी भेट देणाऱे  अ धकार . :- व घटना थळी रवाना : 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
               
 

 

 

 

                                                                                                                      
 



 
(DCR)पो. टे. सदखडे. ो हीशन ग.ुर.न 08/2023 कलम 65 (ई) महारा  दा  बंदी अिधिनयम       द 06/03/2023                                                                                                                   

 
पो टे चे 
नाव 

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

फयाद ह ककत 

पो टे 
सदखेड 

पो टे. सदखेड. ो हीशन 
ग.ुर.न 08/2023 कलम 65 
(ई) महारा  दा  बदंी 
अिधिनयम 
 
 
 
 
िमळाला माल- एका 
नायलोन या िपशवीम य े
दशेी दा  बाँबी सं ा या 90 
एम.एल. या एकुण 20 
ला टीक या िसलबंद 

बाँट या यके  बाँटल 
30 पये क.अं.  

 ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण : -
दनाकं 06/03/2023रोजी 

वेळ16.50वा.चे समुारास मौजे 
लोकरवाडी येथ ेआरोपीचे घरात 
ता.मा र पि मेस08 कमी. बीट 
नं 1 
 
 
 
दाखल तारीख:- 
06/03/2023न द  18वऴ 
20.55 
 
 
ठकाण-  मौज ेलोकरवाडी 

 
दाखल करणारे  
सपोउपिन च हाण  
9765832204 

फयादी/ खबर दनेार-ह कम 
खाँन सुलमेान खाँन पठाण 
वय 52 वष वसाय नौकरी 
पोहेकाँ 2106 नमेणकु 
पोलीस टेशन सदखेड 
िज.नांदडे मो.नं 
9309574775  
 
 
आरोपी  
आरोपी अटक-CRPC 
41(अ) माण ेनोटीस दली 

खुलासा ---सादर िवनतंी क  वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपी यांने बेकायदशेीर र या एका नायलोन या िपशवीम य ेदशेी 
दा  बाँबी सं ा या 90 एम.एल. या एकुण 20 ला टीक या िसलबंद 
बाँट या येक  बाँटल 600 पयाचे मु मेालाची चोरटी िव  
कर या या उ शेाने बाळगलेला िमळुन आला हणुन वर माण ेगु हा 
दाखल क न पुढील तपास कामी मा स पो िन साहबे यांच े आदशेान े
पोहकेा ँ 2106 पठाण साहबे यांचेकड े दे यात आला  मो नं.  
9309574775 
 
पो टे भारी अिधकारी-एस.जी. कनग ेसपोिन पो टे सदखेड मो नं 
9921010100 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

आरोपी अटक-CRPC 41(अ) माण ेनोटीस दली 

 
 
 
 

 



 
(DCR)पो. टे. सदखेड. ो हीशन ग.ुर.न 09/2023 कलम 65 (ई) महारा  दा  बंदी अिधिनयम द द 06/03/2023                                                                                                                               

 
पो टे चे 
नाव 

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

फयाद ह ककत 

पो टे 
सदखेड 

पो टे. सदखेड. ो हीशन 
ग.ुर.न 09/2023 कलम 65 
(ई) महारा  दा  बदंी 
अिधिनयम 
 
 
 
िमळाला माल- हातभ ी ची 
गावठी दा  10िलटर या 
लँि टक या 3 कँन अशी 

एकुण 30िलटर हातभ ीची 
गावठी दा  कमती अंदाज े
3000 पयाची िमळुन आली 

 ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण : - दनाकं 
06/03/2023रोजी वेळ17.30वा.चे 
सुमारास मौजे वाई बा येथे आरोपीचे 
घराचे समोर बाथ म या बाजुस 
ता.मा र पि मेस32 कमी. बीट नं 3 
 
 
 
दाखल तारीख:- 06/03/2023न द  
19वऴ 21.29 
 
 
ठकाण-  मौज ेवाई बा 

 
दाखल करणारे  
सपोउपिन च हाण  
9765832204 

फयादी/ खबर दनेार- 
गजानन रामा कुमरे वय 
52वष वसाय नौकरी 
नापोकाँ ब न ं2471 
नेम.पो टे सदखेड lता.मा र 
मो न ं
7744002471       
 
आरोपी --   
 
आरोपी अटक-CRPC 
41(अ) माण ेनोटीस दली 

खुलासा ---सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपी यानंे बेकायदशेीर र या बाथ म या दि ण 
बाजुस हातभ ी ची गावठी दा  10िलटर या लँि टक या 3 
कँन अशी एकुण 30िलटर हातभ ीची गावठी दा  कमती 
अंदाजे 3000 पया या मु ेमालाची चोरटी िव  
कर या या उ शेाने बाळगललेा िमळुन आला हणुन वर 

माण ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी मा स पो िन 
साहबे यांच ेआदशेाने Npc 2471 कुमरे साहबे यांचेकड े
दे यात आला  मो न.ं  7744002471 
 
पो टे भारी अिधकारी-एस.जी. कनग ेसपोिन पो टे 
सदखेड मो नं 9921010100 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

 
आरोपी अटक-CRPC 41(अ) माण ेनोटीस दली 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

पो. टे इ लापरु ो. ग.ू र .न2ं6 /2023कलम65(ई) म.दा.का.अँ ट द 06/3/2023 

पो. टे च े

नाव 

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

ईसलापरु  ो 
ग.ुर.न/ं26/2023क
लम 65(ई)  

म.दा.का. माणे. 

.ग.ुर न.ंघ.ता.वेळी व ठकान :-

द06/03/2023 च े 15:30 वा.  
आरोपीच ेघराच ेबाजूस 

तार याच ेमांडवात मौज े

चखल  येत.े 

 
 
 

मळाला मालः भगंर  सं ा 
देशी दा या 10 बॉटल १८० 

एम. एल. या कंमत 70 पये 

दरान े700/ पयाचा माल. 

फयाद   ◌ः  सदं प दगबंर साळव े

वय 38वष यवसाय नोकर  

ना.पो.का.ँ1321 .पो. टे.ई लापरु 

मो.न.ं9373928897 

 
 

आरोपी ◌ः  
 

ग.ुदा.ता.वेळः द 06/3/2023 

वेळ18:30 टे. डा.न ं36 

 

सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीन े याच े घराच े बाजूस ताट याच े मांडवात वतःच े

फाय यासाठ  वनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  भगंर  

सं ा या दहा बॉटल पांढ या रंगाच े पशवीत ठेवनू व  कर त 

असताना मळून आला. वगैरे फयादव न वर माणे गु हा 
दाखल व न  मा.Api साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न 

पढु ल तपास कामी बट Asi नवळे सर यांच ेकड े दल.े व आरोपी 
नजर चुकवनु पळुन गेला आहे. 

 
दाखल करनार :-  pso g.psi कांबळे. सा. मो.न.ं 7559338661 

 
तपासीक अमलदार:-Asi नवळे  मो.न ं9423441526 

  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर  गूरन. 115/2023 कलम 420,465,471,34 भादवी        िद  06/03/2023 

पोलीस 
ेशन चे 

नाव 

गू.र.न.व 
कलम 

गू.घ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफयादीचे नाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 
115/2023 
कलम 
420,465,4
71,34 
भादवी  

माणे 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.  26/1/2019 वेळ 
10.00 ते 02.00 चे 
दर ान ामपंचायत 
कायालय तमलुर  ता 
देगलुर  िज नांदेड 
 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद. 06/03/2023 
रोजीवेळ  21.17  वा. 
नोदंनं. 51 वर 
 
दाखलकरणार:- 
पोहेका 2350 जाधव  
पो. े . देगलुर 
 

िफयादीचेनाव व –शेखर उमाकांत देशमुख  वय 
34 वष वसाय नोकरी गटिवकास आिधकारी 
पंचायत सिमती कायालय रा. A36 िनवारा 

ातं  सैिनक नगर  नांदेड  देगलुर   
 
 
आरोपी – 
 
 

खुलासा:-- 
सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व  िठकािण  यातील आरोपीतांनी संगनमत क न िद 
26.1.2019 रोजी वेळ 10.00 ते दुपारी 02.00 वा. चे  दर ान मौ. तमलुर येथील घे ात 
आले ा ामसभेत ता ालीन ामसभेचे आ  तथा ता ालीन उपसरपंच . व 
ता ालीन ामसेवक यांनी ामसभा अिभलेखात ठराव  21 हा शासकीय 
आिभलेख खोटा व बनावट बनवुन तो द ाएवज खरा णुन वापर ात आला 
आहे. तरी ता ालीन ामसेवक सुिनल िकशनराव कोकणारे व ता ालीन 
उपसरपंच . िकशन आनंदराव खांडेकर  व इतर संबंिधत ी िव ध गु ा नोदं 
करावा वगैरे  िफयादीव न गु ा दाखल  
 
 
तपािसकअंमलदार– psi  मंुडे    पो े देगलूर मोनं 7774840493 
 
 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ीमाचरेसाहेबमोनं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
 

 

 

 

 

 

 

 



                पोल स टेशन हादगाव भाग 6 गरुन ं 44/2023 कलम  65(e)म.दा का. माने द  06/03/2023 

पो. टेच े

नाव 

गरुन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल 

ता. वळे 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  

न ं, आरोपीच ेनाव व प ा , 
आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव  गरुन ं 44/2023 कलम  

65 (e) म दा.का. 

माने द  06/03/2023 

 
  

 द 06/.03/2023  च ेदपुार  19:30 वाजता 
च ेसमुारास  मौ याहार   फाटा त े

याहार  जाणाऱे रोडवर याहार   

द णेस 08 कमी   तालकुा हादगाव 

 
 

दशा :- द णेस 08 क .मी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 06/03/.2023 

च े  22:09 वा टे.डा न द  29 वर  

 
 गेला  माला :- नरंक 

 
  मळाला माल :-  देशी दा  भगंर  

सं ा या 180 ml या एकूण 16 शीलवतं 

बॉटल कंमत अदंाज े1120 पये चा  
 

दाखल करणार :- ASI राठोड पो टे 

हदगाव  मोन.8888588436 

 

 फयाद च ेनाव: - सजंय 

तुकाराम गायकवाड  वय 

54 वष या. नोकर  पो ट 

हदगाव मो. न. 

7758864052 
 
 
 FIR त दल  का:- होय  

 
 
आरोपीच ेनाव व प ा :-  
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 

खुलासा, 
             सादर वनतंी क  , नमदू तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील यातील आरोपीन ेआपले ता यात बेकायदेशीर र तीन े

देशी दा  भगंर  सं ा अस ेलेबल असले या 180 एम एल या 
एकूण 16 शलबदं बॉटल येक   कंमत 70 पये चोरट  व  

कर या या उ देशान ेता यात बाळगलेला मळून आला हणून  

वगैरे गु हा  दाखल क न  माननीय पोल स नर क साहेब 

यां या आदेशाव न HC/2817 मुं डक  यां याकड े दला.  
 
 
 
तपा सक अमलंदार :-HC/2817 मुं डक पो टे हदगाव मो नंबर 

7774032817 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 



पोल स टेशन हादगाव भाग 6 गरुन ं 45/2023 कलम  65(e)म.दा का. माने द  06/03/2023 

पो. टेच ेनाव गरुन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल ता. 
वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  न ं, 

आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी 
अटक होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव    गरुन ं 45/2023 

कलम  65 (e) म 

दा.का. 

माने द  

06/03/2023 
 
  

 द 06/.03/2023  च ेदपुार  18:20 वाजता 
च ेसमुारास  मौ  जय महारा  ढाबा 
वाळक  फाटा  द णेस 08  कमी   तालकुा 
हादगाव 

 
 

दशा :- द णेस 08 क .मी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 06/03/.2023 च े  

22:41 वा टे.डा न द  31 वर  

 
 गेला  माला :- नरंक 

 
  मळाला माल :-  देशी दा  भगंर  

सं ा या 180 ml या एकूण 48 शीलवतं 

बॉटल कंमत अदंाज3े360 पये चा  
 

दाखल करणार :- ASI राठोड पो टे 

हदगाव  मोन.8888588436 

 फयाद च ेनाव: - जगन 

गणपती पवार वय 55 वष या. 
नोकर  पो ट हदगाव मो. न. 

8806994154 
 
 
 FIR त दल  का:- होय  

 
 
आरोपीच ेनाव व प ा :-  
आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 

खुलासा, 
             सादर वनतंी क  , नमदू तार ख वेळी व 

ठकाणी यातील यातील आरोपीन ेआपल ेता यात 

बेकायदेशीर र तीन ेदेशी दा  भगंर  सं ा अस े

लेबल असले या 180 एम एल या एकूण 48 

शलबदं बॉटल येक   कंमत 70 पये  चोरट  

व  कर या या उ देशाने ता यात बाळगलेला 
मळून आला हणून  वगैरे गु हा  दाखल क न  

माननीय पोल स नर क साहेब यां या 
आदेशाव न HC/2817 मुं डक  यां याकड े दला.  
 
 
 
तपा सक अमलंदार :-HC/2817 मुं डक पो टे 

हदगाव मो नंबर 7774032817 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 

 



पो. टे. च ेनाव गरुन न.ं  :- 14/2023  कलम :-  65 ई म ोका द.06 /03/2023 

पो. टे. च े

नाव  

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

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / म सगं घडला व 

दाखल  

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

.  

                 ह ककत  

 मांडवी गुरन नं.  :- 14/2023 

 

कलम :-  65 ई म ोका 
 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 06/03/ 2023 रोजी 19.30वा .चे सुमारास 

राहते घर  झोपडीत 

 
 

ठकाण : द नगर मांडवी 
  

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द.06 /03/2023 चे 20.44वा.  
 

● न द नंबर :- 16  वर  

 

उ शराच ेकारण --  

मळाला माल___.   1) 700 पये एका पांढरे 

रंगा या लाि टक या पशवीत देशी दा  बॉबी 
सं ा नवोदय मल या वीस बॉटल येक  कंमत 

35 पये माणे एकूण 700 पयाचा ोि हशन 

गु याचा माल 

फयाद  चे नाव :- जमाखान आं बया खान 

पठाण वय  54 वष यवसाय नौकर   

पोउप न नेमणुक 

 पोल स टेशन मांडवी मो.9834844117 

 

आरोपी च ेनाव :-  

 
 

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 
 

आरोपी अटक :- नरंक 

 
 

सादर वनंती क ,वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी  
यातील आरोपीन ेआप या राहत ेघरात एका 
लाि टक या पांढ या पशवीत याला उघडून पाहता 
या देशी दा  बॉबी सं ा या  90 ml 20 

लाि टक या बॉटला येक  35 पये माणे 700 

पये ो. गु या या माल मळून आला सदर इसन 

हा वतः या आ थक फाय यासाठ  देशी दा  बॉबी 
सं ाच ेचोर ट  व  कर या या उ देशाने 

बाळगलेला  
 दाखल करणार-lhc 1831  मडके पो टे मांडवी 
मो.9850318247 

तपा सक -lhc 1366 कनाके 

 पो टे मांडवी 
मो. नं.9511202420 

 

पो. टे. भार  अ धकार   

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

8888822811 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 

 

 



                                                               

      पोल स टेशन भोकर DCR गुरन-79/2023 कलम 65 (ई) म. ो. अॅ ट दनांक 06.03.2023               

पोल स 

टेशन 

गु.घ. ता.वेळ 

व ठकाण 

गु. द. ता.वेळ 

टे.डा.न द 

गुरंन व कलम       फयाद  

आरोपी 
हक कत 

भोकर गु.घ.ता. वेळ व ठकाण दनांक  

दनांक 06/03/2023 रोजी वेळ 

17.30 वा. रमेश भुरके याचंे 

रसवंतीच ेहॉटेलजवळील 

रोडवर ल फुलावर नारवट 

 
 
 

गु. दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक  .06/03/2023 वेळ 

21.31. टेडा न द नं 33 

 

गुरन- 

79/2023 कलम 65 (ई) 

म. ो. अॅ ट 

 
 
 
 

मळाला माल- 700 / - 

00 देशी दा  भगंर  संचा 

180 मल  मते या 10 

काचे या सलबंद 

बाट या, येक  कंमत 

70 पये दरा माणे  

 

फयाद चे नाव 

संभाजी व ठलराव हनवत ेवय 53 वष 

यवसाय नौकर  सहा. पो. उप नर क 

नेमणुक पो. टे. भोकर मो.नं. 9860719828  

 
 
 

आरोपीचे नाव-  

 
 

आरोपी अटक - 

नाह  

खुलासा   सादर वनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकानी यातील 

आरोपी याचे ता यात वनापरवाना बेकायदे शरं र या   देशी  

दा ने भरले या सलबंद बॉटल चोरट  व  करर याचे उ देशाने 

मळुन आला वगैरे फयाद व न वर माणे गु हा दाखल क न मा 

पो न साहेब यांचे आदेशाने पुढ ल तपास ASI हनवत े यांच े कड े

दे यात आला आहे 

 

दाखल करणार -  

PSO पोहेका ँ2156 मुधोळे पो. टे भोकर मोनं -8381084142 

 

तपासीक अमलदार - ASI हनवत ेपो. टे भोकर मोनं - 

8329998933  
 

पो टे भार  अ धकार   

पो न. उबाळे  साहेबमो.  9823045224  पो. टे भोकर  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 

 

 

 



 

िदनांक06.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

िदनांक 06.03.2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      पोल स टेशन भोकर DCR गरुन- 76/2023 कलम 65 (ई) म. ो. अॅ ट  दनांक 06.03.2023 

पोल स 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळव ठकाण 

ग.ु द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गरंुन व कलम फयाद  

आरोपी 
हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण 

दनांक  

दनांक 06/03/2023 रोजी 

वेळ 13.35 वा. आरोपीच े

घराच ेसमोर ल मांडवा 

म ये 

मौज ेबबर 
 
 
 
 

ग.ु दा. ता. व.े व ठकाण 

दनांक  .06/03/2023 

वेळ.14.44 टेडा.न द.न ं

21 
 

गरुन- 76/2023 कलम 65 

(ई) म. ो. अॅ ट 

 
 
  
 

मळाला माल-  

देशी दा  भगंर  सं ा या 180 

एम.एल. मते या सलबदं 

काचे या एकुण 11 बॉटल 

येक  कमती 70/- पये 

माणे अस ेएकुण 770/- 

पयाचा  
 
 

 

फयाद च ेनाव 

सरेुश गो वदंराव ीमगंल ेवय 36 वष 

यवसाय नौकर  पो.ना. 1162 नेमणुक 

पो. टे. भोकर मो.न.ं 9823671162 

 
 
 
 
 

आरोपीच ेनाव-  

 
 
 

आरोपी अटक - 

नाह  

 

खुलासा 

 सादर वनतंी क  वर नमदू ता वेळी व ठकानी यातील आरोपी याचे 

ता यात वनापरवाना बेकायदे शर र या एका खता या पशवी म ये 

देशी दा या सलबदं  बॉटल    चोरट  व  करर याच ेउ देशाने 

मळुन आला वगैरे फयाद व न वर माणे गु हा दाखल क न मा पो 

न साहेब यांच ेआदेशाने पढू ल तपास ASI देवकांबळे यांचे कड ेदे यात 

आला आहे 

दाखल करणार -  

PSO पोहेकाँ 2156 मधुोळे पो. टे भोकर मोन ं-8381084142 

 

तपासीक अमलदार -   

ASI देवकांबळे पो. टे भोकर मोन-ं 

 
 

पो टे भार  अ धकार  पो न. उबाळे  साहेब 

मो.  9823045224  पो. टे भोकर  

 

 



पोल स टेशन मरखेल      गरुण- 39/23 कलम65(e)मदाका        दनांक  06/03/2023 

 पोल स टेशन 

मरखेल 

गरुण- ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खुलासा शरेा 

मरखेल गरुण- 39/23 

कलम 

65(e) 

मदाका  
 
 
 
 
 
 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण दनाकं 

06/03/2023 च े18.15 वाजता ची 
समुारास हाणेगाव बस थानक न  

उडपी सटर या बाजूला रोडवर तालकुा 
देगलरु िज हा नांदेड 

 

गु हा दाखल- 

दनाक 06/03/2023 वेळ 23.15 

Sd 26 
 
 

. गु हा दाखल करणार ASI मठपती 
पोल स टेशन मरखेल. 

 

तपास करणार– HC 94 शखे 

पोल स टेशन मरखेल, िज हा नांदेड  

 मोब.  7776067774 

फयाद - व णुकांत तुकाराम गु टे, 

वय 54 वष यवसाय नोकर  पोनी 
पोल स टेशन मरखेल, मोब. न 

8830564618 
 
 

आरोपी-   
ज त माल – देशी दा  भगंर  सं ा अस े

लेबल असले या 180ml मते या 
एकूण 48 सीलबदं बॉटल एकूण 3360 

पये कमतीचा ोि हशण गु याचा 
माल 

 
 

आरोपीचा पवू इ तहास — नरंक 

 

आरोपीवर कर यात आलेल  तबधंक 

कायवाह  – नरंक 

 

खुलासा- 
      सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख 

वेळी व ठकाणी यातील आरोपीन े

वनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी 
दा  भगंर  सं ा अस ेलेबल असले या 
180ml मते या एकूण 48 सीलबदं  

बॉटल एकूण 3360 पये कमतीचा  

ोि हशन गु याचा माल चोरट  व  

कर याच ेउ देशाने ता यात बाळगलेला 
मळून आला वगैरे फयाद व न 

माननीय पोनी. सा. यांच ेआदेशाने गु हा 
दाखल क न तपास पोहे का 94 शखे 

यां याकड े दला  

 

 

आरोपीचा पवू इ तहास — नरंक 

 

आरोपीवर कर यात आलेल  तबधंक कायवाह  – नरंक 

 

 
 
 



पोल स टेशन मरखेल  गरुण- 40/23 कलम65(e)मदाका    दनांक  06/03/2023 

 पोल स टेशन 

मरखेल 

 ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खुलासा शरेा 

मरखेल गरुण- 40/23 

कलम 

65(e) 

मदाका  
 
 
 
 
 
 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण दनाकं 

06/03/2023 च े19.45 वाजता ची 
समुारास आरोपीच ेराहत ेघराच े

पाठ मागील बाजूस मोक या 
जागेत खुतमापरू तालकुा देगलरु 

िज हा नांदेड 

 

गु हा दाखल- 

दनाक 06/03/2023 वेळ 23.21 

Sd 27 
 

. गु हा दाखल करणार ASI 

मठपती 
पोल स टेशन मरखेल. 

 

तपास करणार– HC 94 शखे 

पोल स टेशन मरखेल, िज हा 
नांदेड  

 मोब.  7776067774 

फयाद - व णुकांत तुकाराम गु टे, 

वय 54 वष यवसाय नोकर  पोनी 
पोल स टेशन मरखेल, मोब. न 

8830564618 
 
 

आरोपी-   
ज त माल – देशी दा  भगंर  सं ा अस े

लेबल असले या 180ml मते या 
एकूण 68 सीलबदं बॉटल एकूण 4760 

पये कमतीचा ोि हशण गु याचा 
माल 

 

आरोपीचा पवू इ तहास — नरंक 

 

आरोपीवर कर यात आलेल  तबधंक 

कायवाह  – नरंक 

खुलासा- 
      सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपीन े वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या देशी दा  भगंर  सं ा अस े

लेबल असले या 180ml मते या एकूण 68 

सीलबदं  बॉटल एकूण 4760 पये कमतीचा  

ोि हशन गु याचा माल चोरट  व  कर याच े

उ देशाने ता यात बाळगलेला मळून आला वगैरे 

फयाद व न माननीय पोनी. सा. यांच ेआदेशाने 

गु हा दाखल क न तपास पोहे का 94 शखे 

यां याकड े दला  

 

 

आरोपीचा पवू इ तहास — नरंक 

आरोपीवर कर यात आलेल  तबधंक कायवाह  – नरंक 

 

 



Ikks LVs mLekuuxj xqjua 30@2023 dye  302 Hkk- n-oh fn-06@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 

mLekuuxj  

 

xq-?k-rk-osG o fBdk.k&  
fn-30@10@2022 ps 09-00 

ok ps iqohZ vkjksihps ?kjh 

ekSts dkVdGack rk-da/kkj 

ft-uaknsM  

 
 

fn’kk  o varj %&  
nf{k.ksl  16  fd-eh 

 
xq-nk-rk-osG&  

fn-06@03@2023 ps 20-50 

ok LVs-Mk-uksan  Ø 21  oj  

 

xqju o dye& 
 
xqjua 30@2023 

dye  302 

Hkk- n-oh 

 
 
 
 
?kVukLFkG %&  

vkjksihps ?kjh 

ekSts dkVdGack 

rk-da/kkj ft-

uaknsM  

 

fQ;kZnhps ukao %& ukxksjko O;adVh |kjaxyksM o; 

74 o"kZs O;olk; etqjh jk- lyxjk ¼[kqnZ½ rk- eq[ksM 

ft- ukansM g-eq-ekjrGk rk- yksgk ft-ukansM tkr oMkj 

eks ua- 8265003464 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  

vkjksih vVd  %& fn 06@03@2023 ps 23%22 LVs Mk 

ua  24 oj   

 

e;rkps uko %&vfurk Hkz- ykyq ujflax ?kaVsokM  o; 

31 o”ksZ  jk-dkVdGack rk-daèkkj ft ukansM  
 

mf’kjkps dkj.k %& vk-ez- Ø- 46@2022 dye 174 

lhvkjihlh ps pkSd'kh njE;ku ;krhy e;r eghysP;k 

ej.kkckcr oS|dh; vfèkdkjh ;kapsdMqu ;krhy 

eghyspk MksD;kyk ekj ykxY;kus eR̀;q vlk vafre 

vgoky çkIr >kY;kus o vkt jksth fQ;kZnhus tckc 

fnY;kus xqUgk nk[ky 

[kqyklk & lknj fouarh dh ;krhy vkjksihus R;kph e;r iRuh fgps cfg.khps 

5]00]000 #i;s ijr ns.;kps dkj.kko:u nks?kkaeè;s okn gksoqu vkjksihus iRuhps 

MksD;kr dkBh ek:u frps mtos pkG~;koj nq[kkir d:u thos Bkj ekjys vkgs 

oxSjs etdqjkps fQ;kZn o:u xqUgk nk[ky- 

 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh ek mi fo iks v Jh Fkksjkr lkgsc mi 

foHkkx da/kkj eks ua  9921442700 ek- liksfu ih-Mh-Hkkjrh lj eks- 

8378989949 o iksmifu xkMsdj iks LVs mLekuuxj eks- 9823148435 gs 
fnukad 06@03@2023 jksth ps 21%08 oktrk uksan ua- 22  oj jokuk 

?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq     
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& ek- liksfu ih-Mh-Hkkjrh lj eks- 
8378989949 
 

rikfld vf/kdkjh %& - iksmifu xkMsdj iks LVs mLekuuxj eks- 

9823148435 

nk[ky dj.kkj %& iksmifu iYysokM iks LVs mLekuuxj eks 7350756405 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 



 

            पो. टे. लोहा ग.ुर.न 50/2023  कलम 279,338,304(अ) भा.द.वी. दनांक 06/03/2023 

पो. टे. 

च ेनाव 

ग.ुर.न व कलम व 

अ ध नयम 

   गु हा घडला दाखल  तार ख, वेळ 

व ठकाण  

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

       हक कत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न 50/2023  

कलम 

279,338,304(अ) 

भा.द.वी.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

द.03/03/2023च े13.30 वाजताच े

समुारास बे नाळ पाट  समोर 

कॅनॉल  जवळ रोडवर तालकुा लोहा 
िज. नांदेड पो टे या पवूस  03 

क.मी. 
 
 
 

 गु हा दाखल:- द.06/03/2023 

वेळ  22.54 वा टेशन डायर  न द 

28 वर. 

 
 

दाखल करणार:- 

  पोहेकॉ -2323 

एस.पी.जामकर पो. टे. लोहा 
मो. न.ं9970975476 

 
 

फयाद च ेनाव  : -  साहेबराव नामदेवराव कंधारकर वय 

46 वष यवसाय खाजगी नोकर  राहणार फायर टेशन 

जवळ आंबेडकर नगर नांदेड मो.न. 7798983589 

 
 

FIR त दल  का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा :-  
 

 आरोपी अटक :- नाह   

 

मयताच ेनाव --  सजंय नामदेवराव कंधारकर वय 54 वष 

राहणार फायर टेशन जवळ आबंेडकर नगर नांदेड 
 

उ शराच ेकारण -- फयाद  हे दःुखात  अस याने आज 

रोजी पोल स टेशनला येऊन त ार  जबाब द यावर 
 

आरोपीचा पवू इ तहास --- नीरंक 
 

केलेल  कारवाई -- नीरंक 

सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळी व ठकाणी  
यातील आरोपी मारोती सझुकु  वगॅन कार या 
चालकाने या या ता यातील कार भरधाव वेगात 

हयगयी व न काळजीपणान े चालवनू फयाद चा 
भाऊ सजंय नामदेवराव कंधारकर यां या मोटर 

सायकल मांक MH-26-L-5997 लडरला 
समो न जोराची धडक देऊन यास गभंीर जखमी 
क न याचे मरणास कारणीभतू झाला आहे .वगैरे 

मजकुराच ेजबाब व न मा.पो. न. ी तांबे साहेब यांचे 
आदेशाने गु हा दाखल. 

 

घटना थळी भेट : ---- 

  
 

तपासी अमंलदार :- पो.उप. न. सोनकांबळे साहेब 

पो. टे. लोहा मो. .9823867336 

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

 
भेट देणारे अ धकार  च ेनाव मो. . 

आरोपीचा पवू इ तहास --- नीरंक 

केलेल  कारवाई -- नीरंक 

 



               
 

  
                   

         

  
 

 

   
  

  
   

  
  

   
 

    
   

    
  

  
  

 
   

   
   

    
  

       
     

 
 

        
         

       
      

       
 

            
       

          
        

        
        

        
            

       
 

        
  

 
        

   

आरोपीचा पवू इ तहास --- नीरंक 

केलेल  कारवाई -- नीरंक 

 

 

 

 



 

                        पो. टे मांडवी आ  न ं21/2022 कलम 174  भा द व  माणे द.06/03/2023 

पो. टे च ेनाव  गरुन ं/आ  / 

कलम  

गु हा / आ  घडला व 

दाखल  

फयाद च ेनाव व प ा मो न.ं, व 

आरोपीच ेनाव व प ा. 
ह ककत  

पो. टे. च ेनाव 

मांडवी  
आ  न ं04/2023 

कलम 174   crpc 

 
 
दशा व अतंर :-   

उ रेस 12 कमी 
 
 
गू याचे कारण  

आ  घडला तार ख वेळ व 

ठकाण :- द.11/02/2023 

रोजी रा ी 14:55 वाजता 
र स दवाखाना 
आ दलाबाद उपचार 

दर यान मरण पावला   
 
 
आ  दाखल :-

द.06/03/2023 वेळ  

16.50 वा टे.डा. न ं13 वर  

     
   

मरणाच ेकारण :- वषार  

औषध ाशन  के यामळेु 

उपचार दर यान मरण 

पावला 

फयाद च ेनाव: के व ण ू काश 

यवसाय नोकर  सब इ पे टर 

पो ट आद लाबाद शहर टू टावनु 

िज हा आ दलाबाद  

 
मयताच ेनाव :- सनुील पता ल मण 

मलगाम वय 21 वष यवसाय मजुर  

राहणार तलाईगडा मांडवी तालकुा 
कनवट 

 
 
उशीराच ेकारण  :- आज रोजी 
टपालान ेकागदप  ा त झा यामळेु  

 
 
 आरोपी अटक तार ख वेळ:- नरंक  

   .   

सादर वनतंी क , वर नमदू तार ख वेळ ठकाणी यातील   हा गे या काह  

म ह यापासनू दा  प या या सवयीचा झाला होता व काह  कामधदंा पण 

करत न हता घरात येईल सद यांनी यास अनेक वेळा दा  सोड याचा 
स ला दला परंत ु यांनी दा  सोडल  नाह  व नेहमी माणे दनांक 06.02. 

2023 रोजी मयत हा दा  पऊन आ यान े याच ेव डलांनी यास काह  एक 

काम करत नाह स दा  पऊन फरतोस हणून रागाव याने मयत यांनी 
दा या नशते दनांक 06.02.2023 रोजी व व वाजता क टकनाशक वषार  

औषध ाशन क न उल या कर त अस यान े यास उपचार काम े र स 

हॉि पटल आद लाबाद येथे नेले असता दनांक 11.2.2023 रोजी दपुार  14 

55 वाजता उपचारादर यान मरण पावला वगैरे खबर  व न मा. सपो न शख 

साहेब यांच ेआदेशाने सदरचा आ  दाखल क न पढु ल तपास कामी नापोका 
29 मडावी  सा.यां याकड े दला 
 
 गु हा दाखल करणार PSO मपोहेकॅा /1831 मडके मो  9423509717 पो 
टे मांडवी  

तपासी अमंलदार नापोका 29 मडावी  सा पो टे मांडवी  मो.न.ं 9822789750 

पो टे भार  अ धकार  :- मा सहा यक पोल स नर क शखे साहेब मो न ं

8888822811 

आरोपीचा पवू इ तहास --- नीरंक 

केलेल  कारवाई -- नीरंक 

 
 
 
 



                            ¯ 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 116/2023कलम 65 ई  म.दा.का.  िद 6.3.2023  

गू.र.न.वकल
म 

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

गूरन. 
116/2023
कलम 65 ई  
म.दा.का.  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:- 
 
िद-6.3.2023 रोजी 19.30वा. सरकारी 
दवाखाना देगलुर समोर सावजिनक 
रोडवर ता. देगलुर  
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 6/03/2023 रोजी  23.34वा नोदं नं. 55 
वर  
 
दाखल करणार 
-पोहेका 2350 जाधव   .ने. पो े देगलुर  
 

िफयादी चे नाव   
बळीराम  आ ाराव घुळे  वय 4वष , 
पो.का 3211पो. े .देगलुर 
8806714978 
 
आरोपीचे नाव- 
 िमळाला माल देशी दा  िभंगरी स ाचे 
180 ML मतेचे एकुण 12 बाँटल 70  
दरा माणे 840  माल. 
 
आरोपीचा पुव इितहास- िनरंक  

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 12बाँटल 70  
दरा माणे 840  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./पोहेका पोहेका 2822 
कनकवले    ने. पो े  देगलुर 

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

 

आरोपीचा पवू इ तहास --- नीरंक 

केलेल  कारवाई -- नीरंक 

 
 

 

 

 



 

iksLVs ps uko f’kokthuxj 73@2023 dye 302]504-506 Hkk-na-fo fn-06@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  
f’kokthuxj 

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &  
fn- 12@02@2023 ps  

11%00 ok-ps lqekjkl 

fQ;kZnhps ?kjkleksj 

lkoZtuhd jksMoj 

t;fHkeuxj ukansM rk-ft-

ukansM  

 

 
fn’kk o varj %&  

Ik’phesl 04 fd-eh- 
 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%&  
fn-06@03@2023  
osG 22%19  
LVs-Mk-ua- 43 
 

 
xqju@vijk/k 
dzaekd 
73@2023 
dye  
302]504-506  
Hkk-na-fo  
 
 
 
 
?kVukLFkG%&

fQ;kZnhps ?kjkleksj 

lkoZtuhd jksMoj 

t;fHkeuxj ukansM 

rk-ft-ukansM  
 

 

 
fQ;kZnhps uko o IkRrk %& ukxjkt fi-jkt;k pqaps o; 48 
o”kZs O;olk; etqjh jk-t;fHkeuxj ukansM eks-ua-8177844711 
 
-,Qvk;vkj izr fnyh dk; %&  gks; 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  
vkjksih vVd rkjh[k o osG -%&rkC;kr vkgs 
 
 
 

e;rkps uko -%&bZ’oj ukxjkt pqaps o; 25 o”kZs jk- 
t;fHkeuxj ukansM 
 
 
ej.kkps dkj.k --- MksD;kr xaHkhj nq[kkir gksoqu ezR;q 

 

 

[kqyklk%&  lknj fouarh fd]oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihus fQ;kZnh ;kpk eqyxk ukes bZ’oj ukxjk pqaps o; 25 o”kZs ;kl vkjksihus 
okn d:u f’kohxkG d:u fQ;kZnhl thos ekj.;kph /kedh nsr fQ;kZnhP;k 
e;r eqykl thos ekj.;kps mns’kkus R;kP;k gkrkrhy lsaVhzaxlkBh okij.;kr 
;s.kkj;k ykdMkus MksD;kr ek:u xaHhj t[keh dsys o mipkjk njE;ku 
fQ;k;kZnhP;k eqykpk fnukad 22-02-2023 jksth nqikjh 12-30 oktrk ljdkjh 
nok[kkuk fo”.kqiqjh ukansM ;sFks rzR;q >kyk fQ;kZnh gk vkjksih o vkjksihps 
ijhokjkps fHrhiksVh izFkerk iksyhlkauk eqyxk eksVkj lk;dy o:u iMqu ezR;q 
ikoY;kps lkaxhrY;kus rlk fQ;kZnhps eqykoj ih,e d:u fQ;kZnhl 
vaR;fo/khlkBh izsr rkC;kr fnY;kus fQ;kZnhus R;kps eqykps izsrkoj vaR;fo/kh 
dsyk i.k vk jksth fQ;kZnhps eukrhy vkjksih fo”k;h fHrh nqj dsY;kus 
vktjksth iksLVsyk ;soqu tckc fnys oxSjs o:u xqUgk nk[ky d:u ek-iks-fu-
lkgsc ;kaps vkns’kkus xqUgk nk[ky vkgs-        
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  - 
1-Ekk-panz’ksu ns’keq[k lk-mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh mifoHkkx ukansM ‘kgj eks-
ua- 
2-ek-Hkkslys lk-iksfyl fujh{kd iksfyl LVs’ku f’kokthuxj ukansM -eks-ua-
7038833358 
3-ek-liksfu Mksds lk- iksfyl LVs’ku f’kokthuxj ukansM -eks-ua 8652147575 
4-Jh lksudkacGs iksmiuh iksfyl LVs’ku f’kokthuxj ukansM gs fnukad 
06@03@2023 jksth ps 19%00 ok- uksan ua- 42
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  ek-Hkkslys lk-iksfyl fujh{kd iksfyl LVs’ku 
f’kokthuxj ukansM -eks-ua-7038833358 
rikfld vf/kdkjh %& ek-tGckth xk;dokM  iksmiuh iksfyl LVs’ku 
f’kokthuxj ukansM 9370933727 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



 



 



 

 



 

पो. टे.माहुर गरुण . 23/2023 कलम 65(ई) म.दा.का. माणे. द. 06/03/2023 

पो. टे.  पो. टे. ग.ुरं.न. गरुन/आ ,पनाका 
घडला व दाखल 

फयाद च ेनाव प ा मो.नं.प ा आरोपी 
अटक होय/नाह  

    ववरण  

माहुर पो. टे.माहुर गरुण . 23/2023 

कलम 65(ई) म.दा.का. 

माणे. द. 06/03/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

मळाला माल -  देशी दा  

बॉबी सं ा अस ेकागद  लेबल 

असले या 90 म.ल . 

मते या ला ट क या 25 

बॉटल येक बाटल ची 

कंमत 35 पये क.अ.ं 875 

/- . 

 

ग.ुघ.ता.वेळ व 

ठकान:-  
 

द.06/03/2023 

रोजी दपुार  12:55 

वा.च ेमोमीनपरुा 
वाड  15 माहुर 

आरोपीच ेराहत ेघर  

माहुर. 
 
 

दाखल ता.वेळ :- 

द.06/03/2023 च े

20:33वा. टे. डा.28 

वर.. 

फयाद :- 

पवनकुमार गजानन राऊत वय-28 वष, 

यवसाय नोकर  (पो.का.ँ/2128) नेमणुक 

पोल स टेशन माहूर िज.नांदेड मो.न.ं 

8975703774.  
 

आरोपी :- 
  
 
 

आरोपी अटक :- नाह  

 

फयाद स Fir त:- दल . 

 

दाखल करणार:-PSO HC/79 राठोड 

साहेब पो. टे. माहुर. 

 

5) तपा सक अ धका र:- NPC/777 आड े

पो. टे. माहुर. 

मो.न.7020105812 

खुलासा, 
          सादर वनतंी क , वर नमदु तार ख वेळी व ठ कानी 
यातील आरोपीन ेआपल ेता यात ो गु हयाचा माल दा ची 
चोरट  व बेकायदेशरे व  कर या या उ देशन ेराहत ेघरात 

बाळगलेला मळून आला आहे. वगेरे फयाद व न मा.पो.नी. 
साहेब यांचे आदेशाने गु हा न द क न पढु ल तपास कामी बट 

NPC/777 आड ेयांचेकड े दले. 

 
पो. टे. भार  अ ध. 

:- पो. न. काशीकर साहेब,मो.न.9527988931. 

केलेला तपास:-  

मा.पो.अ ध क सा. 
यांचे सचुना:- 

 



पो. टे.माहुर गरुण . 24/2023 कलम 65(ई) म.दा.का. माणे. द. 06/03/2023 

पो. टे.  पो. टे. ग.ुरं.न. गरुन/आ ,पनाका घडला व दाखल फयाद च ेनाव प ा मो.नं.प ा आरोपी अटक होय/नाह      ववरण  

माहुर पो. टे.माहुर गरुण . 24/2023 

कलम 65(ई) म.दा.का. 

माणे. द. 06/03/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

मळाला माल -  एका पांढ-या 

रंगा या कॅन म ये व जमन 

धातु या गुडंीम ये 

मोहफुलाची गावठ  दा  

आंबट उ  वास येत असलेल  

अदंाज े40 लटर येक  

100/-  माणे क.अ.ं 4000 

/- . 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकान:-  
 

06/03/2023 रोजी वेळ 16.30 वा. च े

समुारास मौज ेईवळे वर आरोपीच ेराहत े

घर .. 
 
 

दाखल ता.वेळ :- 

द.06/03/2023 च े21:39वा. टे. डा.29 

वर.. 

फयाद :- 

गजानन देवीदास जाधव वय-36 वष, यवसाय नोकर  

(पो.काँ. 1106) नेमणुक-पोल स टेशन माहुर िज.नांदेड 

  
 

आरोपी :- 
  
 
 

आरोपी अटक :- नाह  

 

फयाद स Fir त:- दल . 

 

दाखल करणार:-PSO HC/79 राठोड साहेब पो. टे. माहुर. 

 

5) तपा सक अ धका र:- NPC/777 आड ेपो. टे. माहुर. 

मो.न.7020105812 

 
 

खुलासा, 
          सादर वनतंी क , वर नमदु तार ख 

वेळी व ठ कानी यातील आरोपीन ेआपल े

ता यात ो. गु याचा माल मोहफुलाची 
गावठ  दा  आंबट उ  वास येत असलेल  

गाळ याच ेउ देशान ेबेकायदे शर आपल े

ता यात बाळगलेल  मळुन आला वगेरे 

फयाद व न मा.पो.नी. साहेब यांच े

आदेशाने गु हा न द क न पढु ल तपास 

कामी बट NPC/777 आड ेयांचेकड े दले. 

पो. टे. भार  अ ध. 

:- पो. न. काशीकर 

साहेब,मो.न.9527988931. 

केलेला तपास:-  

मा.पो.अ ध क सा. 
यांचे सचुना:- 

 
 
 



  
 

पो. टे.माहुर गरुण . 25/2023 कलम 65(ई) म.दा.का. माणे. द. 06/03/2023 

पो. टे.  पो. टे. ग.ुरं.न. गरुन/आ ,पनाका 
घडला व दाखल 

फयाद च ेनाव प ा मो.नं.प ा आरोपी अटक 

होय/नाह  

    ववरण  

माहुर पो. टे.माहुर गरुण . 25/2023 

कलम 65(ई) म.दा.का. 

माणे. द. 06/03/2023 

 
 
 
 

मळाला माल -  एका 

पव या रंगा या कॅन म ये व 

जमन धातु या गुडंीम ये 

मोहफुलाची गावठ  दा  

आंबट उ  वास येत असलेल  

अदंाज े45 लटर येक  

100/-  माणे क.अ.ं 4500 

/- . 

 

ग.ुघ.ता.वेळ व 

ठकान:-  
 

06/03/2023 रोजी 
वेळ 17:00 वा. च े

समुारास मौज े

ईवळे वर आरोपीच े

राहत ेघर .. 
 
 

दाखल ता.वेळ :- 

द.06/03/2023 च े

22:01वा. टे. डा.30 

वर.. 

फयाद :- 

गजानन देवीदास जाधव वय-36 वष, 

यवसाय नोकर  (पो.का.ँ 1106) नेमणुक-

पोल स टेशन माहुर िज.नांदेड 

  

आरोपी :- 
  
 

आरोपी अटक :- नाह  

 

फयाद स Fir त:- दल . 

 

दाखल करणार:-PSO HC/79 राठोड साहेब 

पो. टे. माहुर. 

 

5) तपा सक अ धका र:- NPC/777 आड े

पो. टे. माहुर. 

मो.न.7020105812 

खुलासा, 
          सादर वनतंी क , वर नमदु तार ख वेळी 
व ठ कानी यातील आरोपीन ेआपल ेता यात 

ो. गु याचा माल मोहफुलाची गावठ  दा  

आंबट उ  वास येत असलेल  गाळ याच े

उ देशाने बेकायदे शर आपले ता यात 

बाळगलेल  मळुन आला वगेरे फयाद व न 

मा.पो.नी. साहेब यांचे आदेशाने गु हा न द 

क न पढु ल तपास कामी बट NPC/777 आड े

यांचेकड े दले. 

पो. टे. भार  अ ध. 

:- पो. न. काशीकर साहेब,मो.न.9527988931. 

केलेला तपास:-  

मा.पो.अ ध क सा. 
यांचे सचुना:- 

 
 

 



 

पो. टे.माहुर गरुण . 26/2023 कलम 65(ई) म.दा.का. माणे. द. 06/03/2023 

पो. टे.  पो. टे. ग.ुरं.न. गरुन/आ ,पनाका 
घडला व दाखल 

फयाद च ेनाव प ा मो.नं.प ा आरोपी अटक होय/नाह      ववरण  

माहुर पो. टे.माहुर गरुण . 26/2023 

कलम 65(ई) म.दा.का. 

माणे. द. 06/03/2023 

 
 
 
 
 

मळाला माल -  एका 

पव या रंगा या कॅन म ये व 

जमन धातु या गुडंीम ये 

मोहफुलाची गावठ  दा  

आंबट उ  वास येत असलेल  

अदंाज े55 लटर येक  

100/-  माणे क.अ.ं 5500 

/- . 

 

ग.ुघ.ता.वेळ व 

ठकान:-  
 

06/03/2023 रोजी 
वेळ 17:40 वा. च े

समुारास मौज े

ईवळे वर आरोपीच े

राहत ेघर .. 
 
 

दाखल ता.वेळ :- 

द.06/03/2023 च े

22:37वा. टे. डा.32 

वर.. 

फयाद :- 

ाने वर नारायन वेलदोड ेवय 29 वष, यवसाय नोकर  

(पो.काँ. 1038) नेमणुक-पोल स टेशन माहुर िज.नांदेड 

मो.न.ं 9689938072.  

आरोपी :- 
 आरोपी अटक :- नाह  

 

फयाद स Fir त:- दल . 

 

दाखल करणार:-PSO HC/79 राठोड साहेब पो. टे. माहुर. 

 

5) तपा सक अ धका र:- NPC/777 आड ेपो. टे. माहुर. 

मो.न.7020105812 

 
 

खुलासा, 
          सादर वनतंी क , वर नमदु तार ख वेळी व 

ठ कानी यातील आरोपीन ेआपल ेता यात ो. 
गु याचा माल मोहफुलाची गावठ  दा  आंबट उ  

वास येत असलेल  गाळ याच ेउ देशाने बेकायदे शर 

आपल ेता यात बाळगलेल  मळुन आला वगेरे 

फयाद व न मा.पो.नी. साहेब यांच ेआदेशाने गु हा 
न द क न पढु ल तपास कामी बट NPC/777 आड े

यांचेकड े दले. 

पो. टे. भार  अ ध. 

:- पो. न. काशीकर साहेब,मो.न.9527988931. 

केलेला तपास:-  

मा.पो.अ ध क सा. 
यांचे सचुना:- 

 
 
 



 



  

 

आरोपीचे

उशीराचे कारण







 

आरोपीचे

उशीराचे कारण







 

आरोपीचे

उशीराचे कारण



 
 



 

आरोपीचे

उशीराचे कारण


