
पो. टे. कंधार गु.र.न.78/2023 कलम 65( ई), म.दा.का. द.28/03/2023 

पो. टे.      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 

पो. टे. 

कंधार  

 ग.ुर.न. 

78/2023  

कलम  

65( ई), म.दा.का. 

घडला:- 
 द.27/03/2023 रोजी चे  सकाळ  

15.40 वाजता  मौज े हट याळ 

ामपंचायत कायालय समोर 

मोक या मैदानात ता. कंधार 

 

 द णेस 20  क. मी. 
 
 

 गु हा दाखल:-  

द.28/03/2023 

 वेळ 00.37  

टेशन डायर  न द 2 वर.  

 
 
 

फयाद चे नाव:- 

 नामदेव तुकाराम वानरे वय 33 वष यवसाय- 

नोकर  पो.का.ँ 820 नेमणूक पो. टे.कंधार 

मो. ..9890743359. 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:-     
 

आरोपी अटक:- नाह  
 

िमळाला  माल :- 560 = 00  देशी दा  िभंगर  

सं ा कागद  कंपनीचे लेबल असले या येक  

कंमत  80 पये माणे काचे या एकूण 7 

बॉटल क.अं.  

खुलासा;            नमूद ता. वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीने 

बना परवाना बेकायदेशीर र या वर ल वणनाचा  ो 
गु ाचा माल  चोरट  व  कर त असताना  िमळून आला  
वगरेै फयाद  व न मा. स.पो. िन साहेब यांच ेआदेशाने गु हा 
दाखल. 

 

दाखल करणार:-  

Hc/ 2046 कामजळगे  साहेब पो. टे. कंधार. 

 

तपासी अमंलदार:- Hc/ 2259 ीरामे  साहेब.   

पो. टे.कंधार मो. . 9421761652. 

 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. . 

   मा. पोलीस िनर क  पडवळ सा.  
  मो. .9420841070.चाज सपोिन. लोणीकर साहेब  

मो. नं. 9422336474 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

  



पो. टे. कंधार गु.र.न.79/2023 कलम 12 ( अ ), म.जु.का. द.28/03/2023 

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

       हक कत 

पो. टे. 

कंधार 
 ग.ुर.न. 

79/2023 

 कलम 

 12( अ ), 

म.ज.ुका. 

घडला:-  
द.27/03/2023 रोजी च े 

सकाळ  17.15 वाजता  
सुमारास मौजे कु ळा 
सावजिनक रोड लगत  ता. 
कंधार  

 
 

द णेस 28  क. मी. 
 

 गु हा दाखल:- 

द.28/03/2023  

वेळ 01.11 टेशन डायर  न द 

4 वर.  

 
 
 
 
 

फयाद चे नाव:-  

नामदेव तुकाराम  वानरे  वय 33 वष यवसाय- 

नोकर  पो.का.ँ 820 नेमणूक पो. टे.कंधार 

मो. ..9890743359. 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ाआरोपी अटक:- नाह  

 

िमळाला  माल :- 380 = 00 , 100 पये दरा या 
दोन नोट,50 पये दरा या दोन नोट, 20 पये 

दरा या चार नोट असे एकूण नगद  380 पये.  

00=00 एक आकाशी रंगाची बॉलपेन,00=00 एक 

पांढ या रंगाची िच ठ  सु वातीला 27/03/MNO 

व शेवट  40 असा आकडा असलेली व वध आकडे 

िल हलेली मट याची िच ठ  

खलुासा; 
            नमूद ता. वेळ  व ठकाणी यातील नमूद 

आरोपीने बना परवाना बेकायदेशीर र या  िमलन 

नाईट ओपन मटका जगुार लोकांकडून खेळत व 

खेळवीत असताना वर ल जगुाराचे सा ह यासह 380 

पयांसह िमळून आला.  वगरेै मजकुराचे फयाद आज 

रोजी द याने  मा. स.पो. िन साहेब यांच े आदेशाने 

गु हा दाखल. 

दाखल करणार:- 

 Hc/ 2046 कामजळगे  साहेब पो. टे. कंधार. 

  

तपासी अमंलदार:- Hc/ 2259 ीरामे  साहेब.  पो. 
टे.कंधार मो. . 9421761652. 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. . 

     मा. पोलीस िनर क  पडवळ सा.  
       मो. .9420841070.चाज सपोिन. लोणीकर 

साहेब मो. नं. 9422336474 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

  



 

iksLVs fduoV xqjua dzaekd 80@2023dye 143]323]504] Hkknoh izek.ks lgdye 135 e-iks-dk fn 28-03-2023 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

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

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
fduoV 
 
 
 
 

xqjua ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &  
fnukad 27@03@2023 
 jksth ps  10%00 oktrk 
ps lqekjkl egknso 
eafnjktoG lkoZtfud 
jksMoj f’ko ‘kadj uxj 
xksdaqnk rk-fduoV   
 
fn’kk o varj %& 
nf{k.ksl 03 fdeh 
 
xqjua nk[ky-rk- 
osG-%& 
fnukad 28@03@2023 
jksth 05-24 ok 
-uksan uacj 11   oj   

xqjua dzaekd  

80@2023 
dye 
143]323]504] 
Hkknoh izek.ks 
lgdye 135  
e-iks-dk  
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
vHk; v’kksd dyxqVokj 
o; 17 o”kZ O;olk; f’k{k.k 
jk-f’ko’kadj uxj xksdqank 
rkyqdk fduoV ftYgk ukansM 
eks ua 9571739524 
tkr & ekrax 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
&gks; 
vkjksihps   uko  %& 

 vkjksih vVd  %& ukgh 

[kqyklk%& lknj fouarh dh] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh] ek-ftYgkf/kdkjh  lkgsc 

ukansM ;kaps tekocanhps vkns’kkus mYya?ku d#u xSj dk;n;kph eaMGh teoqu fQ;kZnh rq 

rq>;k baLVkxzke vk;Mhoj vkSjaxtsc o f’kokth egkjkt ;kapk oknxzLr QksVks dk viyksM 

dsyk ;k dkj.kko#u vkjksih okthn ;kus fQ;kZnhps dkuk[kkyh pkiV ekjyh o R;kps 

lkscrP;k brj pkj t.kkauh f’kohxkG dsyh oxSjs etdqjkps tckc o#u xqUgk nk[ky- 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 1-ek-vfr iksyhl vf/k{kd Hkksdj Jh MkW- ds-,-/kj.ks 
lk- eks ua 9922995846   2-mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh fot; Mksaxjs lk-mifo fduoV 
eks ua 8975769918 3-liksfu okBksjs iks-LVs fduoV eks ua 9923282854 ]gs fn-28-03-2023 
jksth osG 03-10 ok LVs-Mk 06 oj jokuk  
 

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

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
 liksfu okBksjs iks-LVs fduoV eks ua 9923282854 
 rikfld vf/kdkjh %& 
 iksmifu ekfeMokj iks-LVs fduoV eks ua 9850061133 
nk[ky dj.kkj %& 
 liksfu okBksjs iks LVs fduoV eks ua 9923282854 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
 

 

  



iksLVs fduoV xqjua  dzaekd 79@2023 dye 143 Hkk-n-fo-çek.ks lgdye 135 e-iks-dk- fn 28-03-2023 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks  

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

xqjua -xqjua @ 
dye 

[kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
fduoV 
 
 
 
 

xqjua ?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &  
fn- 27@03@ 2023 jksth  

osG 21-00 lqekjkl iksyhl 

LVs'ku ¼tquh uxjikfydk½ 

fduoV ps vax.kkr 

,lchvk; c¡dsP;k leksj 

eksdG~;k tkxsr fduoV  

 
fn’kk o varj %&  
if'pesl 50 ehVj  

  
xqjua nk[ky-rk- 
osG-%& 
fnukad 28@03@2023 
 jksth 04-06 ok 
-uksan uacj 08   oj   

xqjua  dzaekd  

79@2023 
dye  
143 Hkk-n-fo-
çek.ks lgdye 
135  
e-iks-dk-  
 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  

çdk'k xksfoan cksnseokM  o; 35 o"kZs O;olk;  

iks-d‚-2737 iksyhl LVs'ku rkyqdk fduoV 

 ftYgk ukansM  eks- ua-8888152999 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; &gks; 
vkjksihps   uko  %&  

01½ vkjksih vVd  %& ukgh 

[kqyklk%& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihrkuh 

xSj dk;|kph eaMGh teowu vk{ksikgZ iksLV VkdY;kP;k dkj.kko:u ,desdkleksj 

okn ?kkywu ek- ftYgkfèkdkjh lkgsc ukansM ;kaps tekcanhps vkns'kkps mYya?ku dsys 

oxSjs etdqjkps fQ;kZno:u xqUgk nk[ky d:u iq<hy rikldkeh okBksjs lkgsc 

;kaP;kdMs fnyk- 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 1-ek-vfr iksyhl vf/k{kd Hkksdj Jh MkW- ds-
,-/kj.ks lk- eks ua 9922995846   2-mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh fot; 
Mksaxjs lk-mifo fduoV eks ua 8975769918 3-liksfu okBksjs iks-LVs fduoV eks ua 
9923282854 ]gs fn-28-03-2023 jksth osG 03-10 ok LVs-Mk 06 oj jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %& HksV iq<s pkyq 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
liksfu okBksjs iks-LVs fduoV eks ua 9923282854 
 rikfld vf/kdkjh %& 

 l-iks-uh- okBksjs iks- LVs- fduoV eks- ua-9923282854 

nk[ky dj.kkj %&  

iks-mi-fu- ekehMokj iks-LVs- fduoV  eks- ua-9850061133 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
 

 

 

  



iksLVs fduoV xqjua  dzaekd 78@2023 dye  505¼2½ Hkk-n-fo fn 28-03-2023 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks  

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

xqjua -xqjua @ 
dye 

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

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
fduoV 
 
 
 
 

xqjua ?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &  
fn- 27@03@ 2023 jksth  

osG 20-00 lqekjkl 

gchfc;k efTtr xksdqank 

vkjksihps eksckbZy 

baLVkxzke vdkmaV oj 

xksdqank rkyqdk fduoV  
 
fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl 03fd-eh- 
  
xqjua nk[ky-rk- 
osG-%& 
fnukad 28@03@2023 
 jksth 02-58 ok 
-uksan uacj 06   oj   

xqjua  dzaekd  

78@2023 
dye  
 505¼2½  
Hkk-n-fo  
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  

'ks[k tehj 'ks[k vyhe o; 22 o"kZs 

O;olk; ikbZi fQVhax ¼ Iyacj½ jk- 

lqHkk"k uxj  rkyqdk fduoV ftYgk 

ukansM  eks- ua-9545060667  

tkr& eqfLye 

 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; &gks; 
 
vkjksihps   uko  %&  

 
 vkjksih vVd  %& ukgh 

[kqyklk%& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihrkuh lax.ker 

d:u  fofoèk èkeZ o lektkeè;s }s"k Hkko o 'k=qRokph Hkkouk fuekZ.k gks.;kps mís'kkus 

baLVkxzke ;k lks'ky ehfM;kP;k ekè;ekrwu R;kaps eksckbZy eè;s baLVkxzke vdkmaV vksiu 

d:u R;kr vkSjaX;kP;k voyknhuks rqEgh fdrhgh vksjMya rjh rqeP;k R;k uktkbZ'k ckIikph 

ek÷;k jktkP;k leksj gsp yk;dh vkgs- cki rks cki jgsxk  vlk etdwj vlysyk rlsp 

N=irh f'kokth egkjktkaP;k ik;kyxr vkSjaxtsc eqdqV¼rkt½ Bsor vlY;kps iksLV BsoY;kps 

fnlwu vkY;kus vk{ksikgZ iksLV dsysyh oxSjs etdqjkps tckc o:u vkEgh Lor%ek- ofj"BkaP;k 

vkns'kkus xqUgk nk[ky d:u iq<hy rikl dkeh iks- mi-fu- ekehMokj ;kaP;kdMs fnys 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 1-ek-vfr iksyhl vf/k{kd Hkksdj Jh MkW- ds-,-/kj.ks lk- eks ua 
9922995846   2-mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh fot; Mksaxjs lk-mifo fduoV eks ua 
8975769918 3-liksfu okBksjs iks-LVs fduoV eks ua 9923282854 ]gs fn-28-03-2023 jksth osG 03-
10 ok LVs-Mk 06 oj jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %& HksV iq<s pkyq 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
liksfu okBksjs iks-LVs fduoV eks ua 9923282854 
 rikfld vf/kdkjh %& 

iks-mi-fu- ekehMokj iks-LVs- fduoV  eks- ua-9850061133 

nk[ky dj.kkj %&  

l-iks-uh- okBksjs iks- LVs- fduoV eks- ua-9923282854 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
 

 

 

 

 



पो टे मुखेड AD No 11//2023 कलम 174,Crpc द 28/3/2023 

पो टे
चे नाव 

ग ुर न नं व 

कलम 

गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  व 

दाखल ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो न,ं आरोपी नाव  

व प ा 
हक कत 

पो टे 

मखेुड  

AD No 
11//2023  

कलम 

174,Crpc  
 
 

आम ृघडला ता वेळ:-  दनांक  -/ 

18/32023 रोजी 07:00 वा स द 

व णुपुर  नांदेड वाड मांक 15  

म ये  

----------------------------- 
 

 दशा :- पूवस 80 कमी 
 
---------------------------- 
 आम ृदाखल ता वेळ:- द 

28/3/2023  च े13:08 वा टे. डा 
. न द  22 वर  

 
--------------------------- 

AD  दाखल करणार.-- पो हे का  
2367 माडप े  पो टे मखेुड  

मो.न.ं 9923481722  

--------------------------- 
 

  खबर नाव व प ा- – 

 एस,  के,  बयास पोहे का 2093 पो ट 

नांदेड ामीण मो, न ं9823146276  

 
 -------------------------------- 
 

FIR त दली का:- होय 

--------------------------------- 

 मयताचे नाव  व प ा :-   सुरेश हनुमंत 

इ बतवार वय 22 वष रा, एकलारा ता, 
मखेुड ज, नांदेड  

--------------------- 

मर याचे कारण :-दा च ेनसेल कोणते 

तर  वषार  औषध ाशन के याने 
उपचार दर यान  मरण पावला 
--------------------------------- 

उिशराचे कारण :- आज रोजी  पो टेला 
mlc कागदप  द या व न अम ृ—------

--------------  
 

खुलासा:- सादर वनंती क , वर नमद क   वर नमूद तार ख व वेळ  व 

ठकनी यातील म यत नामे सुरेश हनुमंतवार याने याची राहते घर  

दनांक 14/ 3 /2023 रोजी 21 :00 वा, दा या नशेत कोणतेतर  

वषार  औषध ाशन के याने यास उपचार कामे सदर देगलूर येथे 

ाथिमक उपचार क न पुढ ल उपचार कामे स द व णुपुर  नांदेड येथे 

शर र के याने उपचारादर यान दनांक 18/ 3 /2023 रोजी 07:00 सा, 
वा, स, द व णुपुर   नांदेड वाड मांक 15म ये मरण पावला आहे 

वगरेै हणजे कागदप ाव न    मा, पो नी ,  साहेब यां याआदेशाव न   

आम ृ दाखल. 

—---------------------- 

तपािसक  अमलदार npc 2636,िचंचोरे पो ट मुखेड मो न.ं 

9923481762  
----------------------  

पो. टे, भार 
.अिधकार .  

पो.िन वाघ  साहेब मो.न.  8805957400  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
 

 

 

 



उ माननगर गुरनं 46/2023 कलम 122,124 म.पो.अ ध नयम माणे द 28/03/2023 

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

खबर देणार यांच ेनाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

हक कत 

पो. टे. 
उ माननगर 
िज.नादेंड  

गुरन ं46/2023 

कलम 122,124 म.पो. 
अधी माणे  

 

 
गु हयाच ेकारण :--  

 
 

उ शराचे कारण :-- नील 

 
 

 दाखल करणार :-- HC 

1964 म के साहेब . 
मो.न 9923189964 

पो. टे उ माननगर ता. 
कंधार िज.नांदेड 

 
 

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण  :-   

द 28/03/2023 चे 03.30 वाजताची 
सुमारास मौजे गोळेगाव ट  पॉ ट 
जवळ तालकुा लोहा िज हा नांदेड  

  

अतंर व दशा   :- पूवस 10 km  

गु हा दाखल.ता.वेळ :-  द 
28/03/2023 वेळ 09.42 वा टे डा न ं
06 

 
गेला माल :-- नील 

 
मळाला माल :-- 1) ओ मनी वाहन 
मांक MH-12-CR-9532 जनुी 

वापरती कंमती अदंाजे 2,00,000/- 

 

2) पॅशन ो मोटरसायकल मांक 
MH -38-F-5038 जनुी वापरती 
कंमत अदंाजे 30,000 /- पये 

3) बेवारस दोन बकरे येक  
15,000  माणे एकूण 30,000/- 

पये  

फयाद च े नाव नाव :- पांडुरंग 
दगंबर भारती वय 41 वष यवसाय 
नोकर  सहा यक पोल स नर क 
पो ट उ मान नगर मोबाईल नंबर 
8378989949 
 

आरोपीच ेनाव :-- 

 

आरोपी अटक :- आरोपी मांक एक 
व आरोपी मांक दोन हे अटक 
असनू आरोपी मांक तीन फरार 
आहे 

खुलास :-  सादर वनंती क  नमदू तार ख वेळी व 
ठकाणी यातील नमूद आरोपीने सूया तानतंर व 
सूय दयापवू  याची ओ मनी वाहन व मोटार सायकल 
अधंारात लावून वाहनाचे आडोशास थांबून आपले 
अि त व लपवनू एखादा घरपोडी सारखा कंवा जबर  
चोर  सारखा गंभीर गु हा कर याच ेउ देशाने घरपोडीचे 
सा ह य व घातक ह यारासह व बेवारस दोन 
बक यासह संश यत र या मळून आले वगैरे 
फयाद व न सदरचा गु हा दाखल क न माननीय 
सपोनी भारती साहेबां या आदेशाने पुढ ल तपास कामी 
बीट पो.ना 25 36 राठोड यां याकडे दला 
तपा सक अंमलदार :- NPC 2536 मुडंे मो न ं 

 पोल स टेशन उ माननगर मो नं 9822630689 

  
पोल स टेशन भार  अ धका-याचे नाव व मोबाईल 
नंबर :-- मा.स.पो.नी भारती साहेब पो. टे. 
उ माननगर मो.नं. 8378989949 

  मा. पोल स अधी क साहेब यांच ेसचूना माणे :- 
घटना थळी भेट देणारे अ धकार  :-– 

 
घटना थळी भेट देवुन परत आले वेळ  :-- द 

आरोपीचे पूव इितहास िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबधंक कारवाई िनरंक 

 

 
 



उ माननगर गुरनं 47/2023 कलम 379 भा. द. वी माण े द 28/03/2023 

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

खबर देणार यांच ेनाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

हक कत 

पो. टे. 
उ माननगर 
िज.नादेंड  

गरुनं 
47/2023 

कलम 379 

भा.द.वी 
माणे  

 
गु हयाचे 
कारण :--  

 
 

उिशराचे 
कारण :-- 
नील 

 
 
  
 
 

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण  :-   

द 27/03/2023 रोजी च ेरा ी अदंाजे 
09.00 वाजता त े द.28.03.2023 च े
04.00 वाजताच ेअंदाजे रा ी 04.00 

वाजता या दर यान फयाद च े
घरासमोर ल अगंणात मौजे गो वदं 
तांडा तालकुा लोहा िज हा नांदेड  

  

अतंर व दशा   :- पूवस 10 km  

 

गु हा दाखल.ता.वेळ :-  द 
28/03/2023 वेळ 13:37 वा टे डा न ं
12 

 
गेला माल :-- एका क या रंगाचा 
बकरा कंमती अंदाज े15,000   

 
मळाला माल :-- 1) एका क या 
रंगाचा बकरा कंमती अंदाजे 15,000 

  

फयाद च े नाव नाव :- मा ती भीमराव 
राठोड वय 50 वष यवसाय मजुर  
राहणार गो वदं तांडा तालकुा लोहा 
िज हा नांदेड जात बंजारा मोबाईल 
नंबर 95 79 18 69 76 

आरोपीच ेनाव :-- 
1)  
 

आरोपी अटक :- आरोपी मांक एक 
व आरोपी मांक दोन हे अटक असनू 
आरोपी मांक तीन फरार आहे 

खुलास :-  सादर वनतंी क  नमदू तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपी यांनी सगंनमत क न माझा बकरा कमती 15 

हजार पयांचा आ ह  झोपेत असताना बकरा चो न ओ मनी 
कार म ये टाकून चो न नेला आहे वगैरे फयाद व न सदरचा 
गु हा दाखल क न माननीय सपोनी भारती साहेबां या आदेशाने 
पुढ ल तपास कामी बीट पो.ना 25 36 राठोड यां याकडे दला 
तपा सक अंमलदार :- NPC 2536 मुडं ेमो न ं 

 पोल स टेशन उ माननगर मो नं 9822630689 

 दाखल करणार :-- HC 564 च हाण साहेब . मो.न 8888848937 

पो. टे उ माननगर ता. कंधार िज.नांदेड 

 
पोल स टेशन भार  अ धका-याच ेनाव व मोबाईल नबंर :-- 
मा.स.पो.नी भारती साहेब पो. टे. उ माननगर 
मो.न.ं 8378989949 

  मा. पोल स अधी क साहेब यांचे सचूना माणे :- 
 

घटना थळी भेट देणारे अ धकार  :-– 

 
घटना थळी भेट देवुन परत आले वेळ  :-- द 

आरोपीच ेपूव इ तहास- आज रोजी अरो पतांनवर 2 गू हे दाखल आहे 

आरोपीवर केलेले तबंधक कारवाई- नरंक 

 

 

 

 



¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 151 /2023 कलम 65 ई  म ोॲ  िद 28.03.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 151 
/2023 कलम 
65 ई  म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 28.03.2023  रोजी वेळ 
11.00  वा. खानापुर  फाटा ते 
खानापुर  गावात  जानारे रोडवर 
सुतिगरणी  समोर  , देगलुर  
 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 28 .03..2023 रोजी वेळ 
14.54   वा.नोदं नं  32 
 
 
दाखल करणार-  psi 
सुयवंशी   मॅडम .ने. पो े 
देगलुर 
 

िफयादी चे नाव – आ ासाहेब ानोबा जकताप   
वय 30 वष पो.अ. 897 ने.   पो. े . देगलुर मो.न. 
8888828173  
 
आरोपीचे नाव-   
िमळाला माल –देशी दा  िभंगरी सं ा ा असे 
लेबल असलेले   180 Ml मते ा एकुन 05  
िसलबंद बॉटल िकमत 70  दरापमाणे असा 
एकुन 350 /-  चा ो गु याचा माल 
 
आरोपीचा पुवइितहास –  
गुरन  447 /21  क 65 इ  दोषारोप SCC NO 
579/21   िद 20 .10.2021  
 
 

ितबंधक  कायवाही – िनल  

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 05  िसलबंद बॉटल 
िकमत 70  दरापमाणे असा एकुन 350 /-   

चा ो गु याचा माल सह चोरटी िव ी 
कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन 
आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
 
तपािसक अंमलदार-    पो हे कॉ 2462  क े   
ने. पो े  देगलुर 

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

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
 

 

 
 
 



पो टे  मुखेड AD No 12/2023  कलम 174  Crpc  द 28/3/2023 

पो टे
च े

नाव 

ग ुर न न ं

व कलम 

गु हा घडला ता. वेळ  

ठकाण  व दाखल ता . 
वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो न,ं आरोपी नाव  व प ा हक कत 

पो टे 

मखेुड  

AD No 
12/2023  

कलम 

174,Crpc  
 
 

आम ृघडला ता वेळ:-  

दनांक  -/ 16 /3/2023 

रोजी 02:29 वा भगवती 
हॉि पटल शवाजी नगर 

नांदेड येथ े  ICU म ये  

 
 
 दशा :- पूवस 80 
कमी 
-------------------------- 
 आम ृदाखल ता वेळ:- 

द 28/3/2023  च े

14:23  वा टे. डा . न द 

 26  वर  

 

  खबर नाव व प ा- – 

 एस,  ज े, शेख  पोहे का 2753 पो ट  

शवाजीनगर नांदेड मो, नं 9823146276  

 
 -------------------------------- 
 

FIR त दल  का:- होय 

--------------------------------- 

 मयताच ेनाव  व प ा :- बालाजी दगंबर डुमण ेव 

19  वष रा, पाळा ता, मुखेड िज, नादेंड  

--------------------- 
मर याचे कारण :-  वषार  औषध ाशन के याने 

उपचार दर यान  मरण पावला 
--------------------------------- 

उ शराच ेकारण :- आज रोजी  पो टेला mlc 

कागदप  द या व न अम ृ—--------------------  

 
 
 
 
 

खलुासा:- सादर वनतंी क , वर नमद क   वर नमूद तार ख व 

वेळी व ठकनी यातील मयत नामे  बालाजी दगंबर डुमण ेवय 

19 वष रा, पाळा  ता,  मखेुड िज, नांदेड हा द6/3/2023 रोजी 
सावरगाव वाडी शवारातील शेतात वषार  औषध ाशन 

के याने यास उपचार कामी भगवती हॉि पटल शवाजी नगर 

नांदेड येथे शर र के याने उपचारादर यान 16 /3/ 2023 रोजी 
02:29  वाजता भगवती हॉि पटल शवाजीनगर नादेंड येथे 

ICU  म ये मरण पावला आहे  वगैरे  mlc कागदप ाव न    

मा, पो नी ,  साहेब यां याआदेशाव न   आम ृ दाखल. 

 

AD  दाखल करणार.-- पो हे का  2367 माडप े  पो टे मखेुड  

मो.न.ं 9923481722  

--------------------------- 
तपा सक  अमलदार npc 2636, चचंोरे पो ट मुखेड मो न.ं 

9923481762  
----------------------  

पो. टे, भार,अ धकार .  

पो. न वाघ  साहेब मो.न.  8805957400  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
 

 



पोल सां या टेशन भोकर गुरन 102 / 2023 कलम 452, 341, 323, 504, 506, 34 भा.द.वी दनांक 28.03.2023. 

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 द28/03/2023 

रोजी सकाळी 09.00 

वाजताच ेसमुारास 

फयाद च ेराहत ेघर  

मोघाळी ता. भोकर जी. 

नांदेड  

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक  . 

 द 28/03/2023  वेळ 

14.53 टेडा.न द.न ं21 

 

दशा व अंतर - द णेस  

10 कमी अतंरावर 
 

गुरन 

102 / 2023 कलम 

452, 341, 323, 
504, 506, 34 
भा.द.वी 
 
 
 
 
 
 
 

 

फयाद च ेनाव 

 

आरोपीच ेनाव-   

 

आरोपी अटक -नाह  

 
 

खलुासा - सादर वनंती क  वर नमुद वेळी व ठकाणी 

यातील फयाद बाईस यातील आरोपीतानंी सगंनमत 

फयाद च ेघर  येउन घर  येउन घरात घसुुन त ुया घरातनु 

नघनु जा तझु ेघर नाह  आसे हणुन आरोपी  01 हने 

फयाद च ेदो ह  हात धरले व आरोपी . 02 व 03 यानंी 

लाथा बु याने मारहान क न शवीगाळ क न जीवे 

मार याची धमक  दल  वगरेै आज रोजी पो टे ला हजर 

येउन जबाब द या व न सपोनी ी तांबोळी साहेब यां या 

आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी बट ASI 

देवकांबळे यांच ेकड े दला. 

दाखल करणार - पोहेकॉ 2138 शदें ( PSO) - मो.न.ं 

9552500871 

तपासीक अमलदार -  तपासी अंमलदार ASI देवकांबळे 

मो.न.ं 9623979181 

पो टे भार  अ धकार  सपो न. तांबोळी  साहेब मो.  

8623900640पो. टे भोकर  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 



पो. टे.   लोहा गु. र. न. 71/2023  कलम  279, 338, 304(अ) भादवी 

पो. टे. 

च ेनाव 

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

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाह  

हक कत 

   

लोहा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ु र. न. 71/2023  

कलम  279, 338, 

304(अ)  भादवी  
 
 
 
 
 

दनांक 11/03/2023 रोजी 
18.30 वाजताचे सुमारास 

मौ.धानोरा (म) शवारात 

तालुका लोहा िज हा नांदेड 

पि चमेस 10 क. मी. 
 

गु हा दाखल :- 

द.28/03/2023 वेळ 15.02 

वाजता टेशन डायर  न द  

22 वर.  

 

FIR त दल  का:- होय 

 

मयताच ेनाव ---  आनंदा 

नामदेव माटोरे व येथे तीस 

वष यवसाय शतेी राहणार 

धानोरा (म) तालुका लोहा 

िज हा नांदेड 

फयाद च े नाव :- मारोती नामदेव 

माटोरे वय 40 वष यवसाय शेती 
राहणार धानोरा (म)   तालुका 
लोहा िज हा नांदेड मो. 
न.9960054461 
 

आरोपी नाव व प ा-  अ ात 

                        

आरोपी अटक:- नाह  

 

उ शराचे:- आज रोजी पोल स टेशन 

शवाजीनगर येथून पो. टे.ला एम. 

एल. सी  व इतर कागदप  ा त 

झा याने व फयाद  यान े आज रोजी 
पोल स टेशनला येऊन त ार  

जबाब द याव न 

 

आरोपीचा पूव इ तहास --  नरंक 

 
 

केलेल  कारवाई-- नरंक 

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील फयाद चा 
भाऊ मयत नाम ेआनंदा नामदेव माटोरे वय 33 वष यवसाय शतेी राहणार 

धानोरा (म) तालुका लोहा िज हा नांदेड पायी शतेाकड े जात असताना 
धनंजय गायकर यांच ेशतेाजवळ आला असता कोणीतर  अ ात य तीने 

याच े ता यातील वाहन भरधाव वेगात हायगय व न काळजी पणाने 

चालवून जोराची धडक देऊन या या कमरेस गभंीर जखम झा याने 

यास उपचार कामी आधार हॉि पटल नांदेड येथे शर र केले असता 
याचवेर उपचार चाल ूअसताना दनांक 15/03/2023 रोजी 23.45 वाजता 
च े सुमारास उपचारा दर यान फयाद चा भाऊ मरण पावला आहे. तर  

अ ात वाहन चालक हे याच े मरणास कारणीभूत झाला आहे वगरेै 

मजकुराचे जबाब व न मा.पो. न. ी तांबे साहेब यांच ेआदेशान ेगु हा 
दाखल.         

दाखल कारणर-HC 284 एन. के. कदम पो. टे. लोहा मो. न.ं 9011611100 

 

तपासी अमंलदार -  ASI डी.डी बगाड े  पो. टे. लोहा मो. नं.7775901279 

 

पो. टे. भार  अ धकार  च ेनाव व मो. .-  मा.पो. न-  एस.बी.तांबे साहेब  

पो. टे. लोहा मो. नं. 9850188100 

 

केलेला तपास :-मा.पोल स अधी क साहेब यांच ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 



पोल स टेशन मरखेल गुरण- 53/2023 कलम65(e) मदाका दनाकं  28/03/2023 

पोल स टेशन 

मरखेल 

ग.ुर.न. व कलम गु घडला व दाखल 

तार ख 

फयाद  व आरोपी खुलासा 

 

मरखेल 

गुरण- 53/2023 

कलम 65(e) 

मदाका  
 

 

 

 

 

 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण 

दनाकं 28/03/2023 च े

13.50 वाजता ची समुारास 

आरोपीचे कराणादकुानमौजेहो
टल तालकुा देगलुर िज हा 

नादेंड 

 

गु हा दाखल- 

दनाक 28/03/2023 वेळ 

16.16 

Sd 16 

.  

 

फयाद - घन यामपरशुरामवडजे वय 55 

वष, यवसाय नोकर  

पोउप नउप वपोअकायालयदेगलूर मो. न 

7020431129 

आरोपी-   

ज त माल –  देशी दा  भगंर  सं ा असे 

लेबल असले या 180ml मते यासीलबदं 

बॉटलव बअरच े650ml 

मतचेेसीलबदंबाटल एकूण 5110 पये 

कमतीचा ोि हशण गु याचा माल 

आरोपीवर कर यात आलेल  तबधंक 

कायवाह  –crpc 41(1) नुसारनोट स 

खलुासा- 

      सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळी व 

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

लेबल असले या 180ml मते या  सीलबंद  

बॉटल व बअरचे 650ml मतेचेबाटलअसाएकूण 

5110 पये कमतीचा ोि हशन गु याचा माल 

चोरट  व  कर याच े उ देशान े ता यात 

बाळगलेला मळून आला वगैरे फयाद व न 

दाखल। 

गु हा दाखल करणार LNPC 1206 शखे  पोल स 

टेशन मरखले. 

तपास करणार– HC 2505  कदम 

पोल स टेशन मरखेल, िज हा नांदेड  

 मोब.  9552514590 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 



पोल स टेशन कंुटूर आ  न.ं 07/2023 कलम 174crpc दनांक 28/03/2023 

पोल स 

टेशनच ेनाव 

 

गु हा रिज टर 

नंबर व कलम 

गु हा पना का/ 
आ. ./ ो ह /घडला व 

दखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक होय नाह  

हक कत 

पोल स 

टेशनच ेनाव 

कंुटूर 

आ  न ं07/2023 

कलम 174 crpc 

  

चेक ल टची 
पुतता केल  अगर 

कस:े- होय  

 
 
 
 

 आ  घडला दनाकं 

02/03/2023 च े

रा ी10.00त े द 

03.03.2023 

 च े06.00वा दर यान 

 

ठकाण:-  नायगाव नादेंड 

जाणा या हायवे रोडच े

बाजूस िज हा प रषद 

हाय कूलच ेकंपाउंड जवळ 

 
दशा:-. पि चमेस 10 के 

एम 

 
आ ा दाखल दनाकं:- 

द- 28/03/2023वेळ 

17.33वा टे डा.नोद न.ं 

17वर  

 

 खबर देणार नाव:- त पती 
दगंबर कासराळे वय 26 वष 

यवसाय श ण रा घगुराळा ता 
नायगाव 

 
 

फआर आय त 

 दल  का :-होय  

 
  

मयताच े  नाव  दगंबर नागन 

कासराळे वय 45 वष राहणार 

घुगंराळा 
 
 

मरणाचे कारन:- मयत अव थेत 

मळून आला 
 
 

खलुासा,सादर वनतंी क , नमूद तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील फयाद च े वडील दनाकं02.03.2023  रोजी 
गावातील सु मत शवाजी ब डले यांच ेघर  वा तुशातंीचा 
काय म अस याने जेवण कर यासाठ  गेले जेवणा या 
ठकाणी मला झोप यासाठ  घर  येणार नाह  अस े

सां गतले दनांक03.03.2023 रोजी दर यान िज हा 
प रषद हाय कूल कंपाऊंड जवळ मयत अव थते मळून 

आले वगैरे मजकुराच े खबर  व न  मा स पो न सा 
यां या आदेशाने अम ृदाखल  

 

तपासीक अ धकार :- पो उप नी आटकोरे साहेब मो न ं

8669182128 
 
 पोल स टेशन भार  अ धकारय्ाच े नाव व मोबाईल 

नंबर:-सपो न महादेव पुर  साहेब पो. टे. कंुटूर 

मो.न.ं8668543100 

 

 माननीय पोल स अधी क साहेब यांच ेसचूना माण े

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 



पोल स टेशन मु माबाद  गरुन.ं64/2023 कलम 283 भादवी दनाकं 28/.03/.-2023 

पोल स टेशनचे नाव 

 
 
 

गु हा रिज टर 

नबंर व कलम 

गु हा पना का/ फयाद चे नाव व प ा 
मोबाईल नबंर आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक 

होय नाह  

हक कत 

पोल स टेशनच े

नाव मु ामाबाद 

ग.ुर.न.64/2023 

कलम 283 भादवी 
 
 
 
 
  

गु हा घ. ता.वेळ 

ठकाण- 

द.28/03/2023 रोजी  
वेळ 12.30वाजता 
समुारास मु माबाद त े

उदगीर जाणारे जाणारे 

रोडवर समीर हॉटेल 

समोर ॉपर 

मु ामाबाद  

 

गु हा  दा. ता.वेळ 

दनांक 28/03/2023 च े

14.19 वाजता न द 24 

वर 

 

फयाद -शर फ हबीबखान 

पठाण वय 54 वष 

यवसाय नौकर  

सपोउप न नेमणूक 

पोल स मु माबाद, 

टेशन मोबाईल माकं 

9623663100 
 
 
आरोपी -  
 
 

खलुासा -सादर वनतंी क  नमूद तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपी ऑटो चालकाने आपले ता यातील ऑटो 
मांक हा जाणारे येणारे रहदार स अडथळा नमाण होईल व 

लोकांच ेिजवीतास  धोका नमाण होईल अशा ि थतीत रोडच े

म यभागी उभा क न पॅसजर ऑटो म ये बसवत असताना 
मळून आला हणनू नमूद आरोपी व ध गु हा दाखल 

क न मा.सपो न साहेब यां या आदेशाने तपास HC 1996 

आडकेर यानंा दला  
 
गु हा दाखल करणारे –.पोना 2605 पवार  मो नंबर. 

 
तपासी अ धकार :HC1996 आडकेर पोल स टेशन 

मु माबाद मो न ं9623661300 

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

मु माबाद.मो.न9ं823156052 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 



पोल स टेशन मु माबाद  गुरन.ं65/2023 कलम 283  भादवी दनांक 28/.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.65/2023 

कलम 283 भादवी 
 
 
 
 
 गु हा दाखल 

करणारे–.पोना 2605 

पवार  मो नंबर. 

गु हा घ. ता.वेळ 

ठकाण- 

द.28/03/2023 

रोजी  वेळ 

12.50वाजता 
समुारास मु माबाद 

त ेदेगलूर जाणारे 

जाणारे रोडवर 

अ नपणूा हॉटेल 

समोर ॉपर 

मु ामाबाद  

 

गु हा  दा. ता.वेळ 

दनांक 28/03/2023 

चे 15.05 वाजता 
न द 25 वर 

फयाद -शर फ हबीबखान पठाण 

वय 54 वष यवसाय नौकर  

सपोउप न नेमणूक पोल स 

मु माबाद, टेशन मोबाईल 

मांक 9623663100 

 
 
 
आरोपी-   
 
 

खलुासा -सादर वनतंी क  नमूद तार ख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपी ऑटो चालकाने आपले 

ता यातील ऑटो मांक हा जाणारे येणारे रहदार स 

अडथळा व लोकांच े िजवीतास  धोका नमाण होईल 

अशा ि थतीत रोडच ेम यभागी उभा क न पॅसजर 

ऑटो म ये बसवत असताना मळून आला हणनू 

नमूद आरोपी व ध गु हा दाखल क न मा.सपो न 

साहेब यां या आदेशाने तपास HC 1996 आडकेर 

यानंा दला  
 
तपासी अ धकार :HC1996 आडकेर पोल स टेशन 

मु माबाद मो न ं9623661300 

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

मु माबाद.मो.न9ं823156052 

आदरणीय 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 



पोल सां या टेशन भोकर गुरन103/ 2023  कलम, 143, 147, 149, 324, 323, 504, भादवी.  दनांक 28.03.2023  

पोल स 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळव ठकाण 

ग.ु द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण 

दनाकं  

द 28/03/2023 रोजी चे 

साकाळी 11.45 

वाज या या समुारास 

फुल नगर भोकर 

फयाद च ेघरा समोर ता. 

भोकर जी. नादेंड,  

 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनाकं  . द 

28/03/2023 रोजी   वेळ 

17.32 न द न ं25   

 

दशा व अंतर - प चीमेस 

1 क.मी. अंतरावर 

गुरन103/ 2023  

कलम, 143, 147, 

149, 324, 323, 

504, भादवी.  
 
 
 
 
 
 
 

फयाद च ेनाव 

फयाद  बालाजी शेषेराव 

तोटेवाड वय 32 वष यवसाय 

मजुर  काम रा. फुल नगर 

भोकर ता. भोकर जी. नादेंड 

मोन 8788762225. 

आरोपीच ेनाव-   

आरोपी अटक -नाह  

खलुासा 

सादर वनतंी क  वर नमुद वेळी व ठकाणी यातील आरोपीतानंी 

गैरका याची मंडळी जमवुन फयाद ची प हल  प नी व तीच ेभाऊ 

यानंी मळुन आधार काडची मागणी केल  आसता फयाद  हणाला 

क  मा या कड ेआधार काड नाह  अस े हणताच यातील आरोपीतानंी 

हातातील लाकडाने फयाद च े डो यात मा न जखमी केले तसेच 

फयाद या आई, वडीलांना,भावास व दसु-या प नीस, लाथाबु याने 

मारहान क न शवीगाळ क न मु कामार मारला. वगैरे जवाब आज 

रोजी पो टे ला हजर येउन द या व न सपोनी ी तांबोळी साहेब 

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

2090 पांढरे यांच ेकड े दला. 

दाखल करणार - पोहेकॉ 2138 शदें ( PSO) - मो.न.ं 9552500871 

तपासीक अमलदार -  पोहेका /2090 पाढरे पो टे भोकर मो न 

9850733744 

पो टे भार  अ धकार  सपो न. तांबोळी  साहेब 

मो.  8623900640  पो. टे भोकर  

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 

 

 

 

 

 
 



पोल स टेशन उ माननगर AD न.ं14/ 2023 कलम 174 CRPC माणे दनांक 28.03.2023 

पोल स टेशनचे 
नाव 

उ माननगर 

 

गु हा 
रिज टर 
नंबर व 
कलम 

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

फयाद च ेनाव व प ा 
मोबाईल नंबर आरोपीचे नाव 
व प ा आरोपी अटक होय 

नाह  

हक कत 

पोल स 
टेशनचे नाव 

उ माननगर 

  AD नं.14/ 

2023 कलम 
174 CRPC 

माण े
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

आ. . घडला तार ख वळे व 
ठकाण- 

18.03.2023 चे 14.00 वाजता 
सरकार  दवाखाना व णपुर  
नांदेड 

 

दाखल तार ख वेळ 

द 28/03/2023 

टे डा.नोद न ं 

वेळ 17.57 वाजता 14  

 

मरणाचे कारण- च कर येऊन 
बेशु ध पड याने मरण पावले..  

उशीरचे कारण.... खबर देणार 
दखुात असले कारणाव नआज 
रोजी पो ट ला येऊन जबाब 
द याने अम ृदाखल 

खबर देणार.... सीताराम 
ध डीबा आळणे वय 51 वष 
यवसाय मजूर . रा. 
शराढोन ता. कंधार 
िज.नादेंड मो. 
न8805880344 

 
 

एफआर आय त 

 दल  का :-होय  

 

 मयत. नामे... राजू 
ध डीबा आळने वय 50 वष 
यवसाय मजूर  रा. 
शराढोन  

 

  

हक कत. सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ ठकाणी 
खबर देणा याचा मयत लहान भाऊ खाजगी कामाक रता कंधार 
येथे गेला व काम आटोपून गावी येत ंअसताना उ मान नगर 
चौकात अचानक च कर येऊन बेशु ध पडला यास ाथ मक 
आरो य क  उ माननगर तेथे नेऊन ता परुता उपचार क न 
नांदेड येथील सरकार  दवाखाना व णुपुर  येथे वाड कृ.52 म ये 
श रक केले असता वै यक य अ धकार  यानंी तपासनू मयत 
घो शत केले वगैरे जबबाव न मी. सपोणी भारती साहेब यांच े
आदेशाने सदरचा अ म ृदाखल क न तपास HC 2499 भारती 
यांचकेड ेद ला  
 तपासी अ धकार :- NPC HC 2499 भारती म मो. न पो. टे 
उ मान नगर  

दाखलकरणार :-PSO HC 564 च हाण मो. न  

पो. टे  उ मान नगर 

 पोल स टेशन भार  अ धका  याचे नाव व मोबाईल सपोनी 
ी भारती साहेब मो.न 8378989949 

 माननीय पोल स अधी क साहेब याचंे सूचना माण े

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 



पोलीस ेशन देगलूर  गूरन. 152 /2023 कलम 65 ई  म ोॲ  िद 28.03.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 152 /2023 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 28.03.2023  रोजी वेळ 
17.00  वा.  सुमारास   जय 
म ार  चहा  पा ाचे  हॉटेल  
समोर  सावजिनक  रोडलगत  
मौ थडी  सावरगाव  ता देगलुर  
 
 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 28 .03..2023 रोजी वेळ 
19.17  वा.नोदं नं  42 
 
 

िफयादी चे नाव –  उ म  रामराव सकनुरे    
वय 52 वष पो. हे कॉ 1984  ने.   पो. े . 
देगलुर मो.न.  9552186602  
 
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  
 
दाखल करणार-  psi सुयवंशी   मॅडम .ने. पो े देगलुर 
  
तपािसक अंमलदार-    पो  ना 507  क े   ने. पो े देगलुर 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 

 

 

 

 



पोल सां या टेशन भोकर  गरुन 104/2023 कलम, 324,323504,50634, भादवी, दनांक 28.03.2023. 

पोल स 

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  

द 28/03/2023 रोजी चे 

साकाळी 11.45 

वाज या या समुारास 

फुल नगर भोकर ता. 

भोकर जी. नादेंड. 

 
 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनाकं  . द 

द.20/03/2023 रोजी 

वेळ 19.35 टेडा न न ं

29 
 

दशा व अंतर - प चीमेस 

1 क.मी. अंतरावर 

गुरन 

104/ 

2023 कलम, 

324,323504,5

0634, भादवी, 
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद च ेनाव 

आरोपीच ेनाव-  1 

आरोपी अटक -नाह  

खलुासा- सादर वनंती क  वर नमुद वेळी व ठकाणी यातील आरोपीतांनी 

सगंनमत क न यातील फयाद बाई व तीचा भाऊ यास थापड बु याने 

मारहान क न शवीगाळ क न लाकडाने फयाद या मांडीवर मु कामार 

दला व फयाद स त ुमलु ला भेट यास परत आल स तर तलुा जीवे मा न 

टाकतो अस े हणून जीवे मार याची धमक  दल . व तसेच फयाद चा 

भाऊ शवाजी मा नका गजेवाड सोडव यास आला असता सासने भावा या 

डा या खां याला चावा घेतला. वगैरे जबाब आज रोजी पो टे ला हजर येउन 

द या व न सपोनी ी तांबोळी साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास कामी बट पोहेका 2090 पांढरे यांच ेकड े दला 
 

दाखल करणार -  पोहेकॉ 2138 शदें ( PSO) - मो.न.ं 9552500871 

 

तपासीक अमलदार -   पोहेका /2090 पाढरे पो टे भोकर मो न 

9850733744 
 

पो टे भार  अ धकार  - सपो न. तांबोळी  साहेब मो.  8623900640 पो. टे 

भोकर  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 



पोल स टेशन मखेुड ग ुर न  83/2023 कलम 65 E म ु ो का   द:- 28/3/2023 

 पोल स 

टेशन 

मखेुड  

गु. र न ंव 

कलम 

ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा 

पोल स 

टेशन 

मखेुड 

गु र न  

83/2023 

कलम 65 

E म ु ो का   
 
 

गु हा घडलावेळ व ठकाण- द  

:- 28/3/2023 रोजी 17:30 वा स ूआरोपी या 
राह या घर  प ा या शेडम ये ,ता, मखेुड 

जी नादेंड  

-------------------------- 

गु हा दा - द:- 28/3/2023 च े20:00वाजता 
टे डा नंबर   36 वर 

------------------  
मळाला माल :- 500   एक 10  लटर 

मते या पांढ या रंगा या लाि टक या  
कॅग म ये गावठ  हातभ ट  दा  तचा 
आंबट  वास येत असलेल  10 लटर येक  

लटर ची कंमत 50  दरा माण े  अंदाजे 

500   चा माल मळून आला आहे  

फयाद  च ेनाव --- नरहर  यबंक फड   

वय 35वष य, नोकर  , पो उ प न 

पो ट मखेुड मो नं9130052062 

-------------------------- 
आरोपी  च ेनाव :- ---------------------

---- 
 

खलुासा-       सादर वनतंी क  नमूद तार ख वेळी व 

ठकानी   यातील आरोपीने  यानंी या या 
ता यातील  एका पांढ या रंगा या लाि टक या 
कॅन म ये 10, लटर गावठ  हातभ ट  दा   कमती 
अंदाजे 500  ो , चा माल  वनापरवाना 
बेकायदेशीर  र या देशी चोरट  व  कर या या 
उ देशाने ता यात बाळगलेला  मळून आला 
हणनू वगैरे फयाद व न गु हा दाखल  

दाखल करणार:-  पोहे का 2367 माडपत ेपो टे 

मखेुड 

--------------------------- 
तपास :- 1001  जाधव   मो नं, 923481762  मुखेड 

----------------------------- 
मा. पो न , वाघ साहेब मोन 8805957400  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 

 



  पो. टे. कंधार ग.ुर.न.80/2023  कलम 379.IPC. द.28/03/2023. 

पो. टे. 

च ेनाव 

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

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाह  

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ग.ुर.न.ं80/2023क
लम 379.IPC. 

 

घडला:- 
द.26/03/2023 चे 
दपुार  रोजी 21.00 

वाजता  त े  द. 27-

03-2023 च े 06.00 

वाजता दर यान  

फयाद च े घरासमोर 

मौजे ले चर कॉलनी 
कंधार पि चमेस  

ता.कंधार  01. क. 

मी .  
 गु हा दाखल:- 

द.28/03/2023 वेळ 

19.20 टेशन डायर  

न द 31 वर.  

 
 
. 

फयाद च े नाव:- शंकर बळीराम 

डावळे वय 30 वष यवसाय- हेअर 

सलनू रा. ले चर कॉलनी कंधार 

ता. कंधार िज. नांदेड मो. 
न.ं7745052350.  

 
 
FIR त दल  का:- होय 

 
आरोपी नाव व प ा:- अ ात. 

 
उ शराच ेकारण: आज रोजी पोल स 

टेशनला येऊन त ार द याने. 
 
गेला माल:- मोटार सायकल 

माकं.  MH-26 AZ-0542 

लडर लस कंपनीची जनुी 
वापरती कमती अंदाजे 30,000/- 

खलुासा; सादर वनतंी क  यातील तार ख ,वेळी व ठकाणी यातील  

फयाद ने याची मोटार सायकल माकं MH-26-AZ-0542 लडर लस 

कंपनीची जुनी वापरते कमती अंदाजे  30,000/- पये िजचा चेससे नंबर 

BLHA10CGGHD, 91301 व इंिजन नंबर HA10ERGHD87240  असा 
असलेल  मोटार सायकल घरासमोर उभी केलेल  कोणीतर  अ ात 

चोर यानंी चो न नेल  आहे वगैरे जकुराचा त ार  जवाब द याने वर 

माण े मा.पो. न साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल. 

 
दाखल करणार:--ASI/ कांगणे साहेब पो. टे. कंधार मो. 7768859700 

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

मो. .9424849989. 

 
पो. टे. भार  अ धकार  च ेनाव व मो. +  मा..पो. न. पडवळ साहेब. 

मोबाईल नंबर:-9420841070. 

 
 घटना थळी भेट देणारे अ धकार  च ेनाव मो. .. 

 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 



पोल स ठाण ेमु ामाबाद     गुरन 66/2023 कलम 65 (E) म दा का द.28/03/2023 

पोल स ठाण े

मु ामाबाद     . .             

.         

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

प ा मो.न. 

हक कत 

गुरन 66/2023 

कलम 65 (E) म दा का 
माण ेदाखल 

 
मळाला माल :-  एका 
लाि टक या   10 लटर 

मते या कॅन याम ये  09 

लटर गावठ  हातभ ट ची 
दा  आंबट उ ट वास येत 

असलेल  त लटर कमती 
100/.- पये दरा माण े

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

 
  
 

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण द. 

28/03/2023 रोजी  18.05 

वा. तीन प ाचे शेडच े

बाजूस आरोपी या 
घरासमोर कोप यात 

मोजे गोजेगाव. 

 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

द.28/03/2023 

वेळ 21.41 वाजता 
न द नंबर 33वर 

 

फयाद च ेनाव :-शर फ 

हबीबखा◌ॉ पठाण   वय 56 

वष  यवसाय नौकर  

सपोउप न   नेमणूक 

पो. टे.मु माबाद ता.मखेुड 

मो.नंबर 

9723663100 
 
 
आरोपी :- 

 सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपीने आपले ता याता वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या गावठ  हातभ ट ची दा  चोरट  

व . कर याचे उ देशाने आप या जवळ 09 लटर  

कमती 900/- पयाची दा  बाळगनू मळून आला 
वगैरे फयाद  व न  गु हा दाखल क न 

 
दाखल करणार :-Npc2605माधव पवार पो. टे 

मु ामाबाद मो.न.ं9623663100. 

  

तपास अ धकार  :-Npc811यालावार   पोल स ठाण े

मु माबाद.मो.न.7262845922. 

 

पो. टे. भार  अ धकार - सपो न/ भालचं  पदमाकर 

तडके मो.न.9823156052 पोल स ठाण ेमु माबाद 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 



पो टे   उमर 73/2023ग.ु र .न कलम324,323,504,506,34भादवी माणे. 

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

वेळ 

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

   हक कत  

पो टे च ेनाव 

 
 

पोल स टेशन, 

उमर  पो टे   

गु हा घडला.ता 
वेळ ठकाण 

द 28/03/2023 

रोजी च ेसकाळी 
सहा वाजने या 
समुारास 

फयाद या 
घरासमोर ता.उमर   

 
 
 

टे डा न ं021 

दाखल 

द28/03/2023वेळ 

15:45वाजता  

गुरन—ं

73/2023कलम 

324,323,504, 

506,34भादवी  
 
 
 

दशा व अंतर:- 

द णेस 02 कमी  

फयाद च ेनाव: सुरेश सगं उदल सगं 

टाक  वय 35 वष यवसाय खाजगी 
नोकर  राहणार हनमुान ग ल  उमर  

तालुका उमर    

 

आरोपी नाव:-- उ शराच ेकारण :-

जखमी उपचार घेऊन पो. टे.ला 
आ याने  

 

खलुासा,  सादर वनंती वर नमूद ता वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीताने सगंणमत तु या मावस ब हणीने त या नव या 
व ध केस का केल  या कारणाव न शवीगाळ क न आरोपी . 

1)यांनी हातातील खंजरन े फयाद या दो ह  हाता या मनगटावर 

मा न दखुापत केल  आरोपी .2)यानें या या हातातील 

फायबर या पाईपने मा न मुका मार दला आरोपी .3) याने 
फयाद या पाठ त दगडाने मा न दखुापत केल  व आरोपी .4) 

यानंी  लाकडाने पायावर मा न दखुापत केल  सा ीदार सोडव यास 

आले असता यांना पण शवीगाळ क न सवानी जीवे मार याची 
धमक  दल  पो. न. सा. या या आदेशाने गु हा दाखल क न 

तपास पो.हे.कॉ./ 2164 भालेराव यां याकड े दला. 
 

 दाखल करणारा पीसओ :-HC2084 खेडकर उमर मो.न ं

 
 

भार  अ धकार  –मा. पो. न.सा.पाट ल मो. 9923104521 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 



पोल स ठाणे मु ामाबाद    गुरन 67/2023 कलम 65 (ई) म दा का द.28/03/2023 

पोल स ठाण े

मु ामाबाद     . .             

.         

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

प ा मो.न. 

हक कत 

गुरन 67/2023 

कलम 65 (ई) म दा का 
माण ेदाखल 

 
 
मळाला माल :-  एका 
लाि टक या   10 लटर 

मते या कॅन याम ये  10 

लटर  गावठ  हातभ ट ची 
दा  आंबट उ ट वास येत 

असलेल  त लटर कमती 
100/.- पये दरा माण े

ो.गु हाचा माल असा  
एकूण 1000/- पये चा माल  

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण द. 

28/03/2023 रोजी  वेळ 

18:15 वा.समुारास देगलरू 

त ेमु ामाबाद जाणारे रोड 

लगत टनप ाच े  बाजूला 
मौजे गोजेगाव 

 
 
 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

द.28/03/2023 

वेळ 21:42 वाजता 
न द नंबर 34 वर 
 
 
 
 

फयाद च े नाव :-शर फ 

हबीबखा◌ॉ  पठाण वय 

57 वष  यवसाय नौकर  

सपोउप न   नेमणूक 

पो. टे.मु माबाद 

ता.मखेुड मो.नंबर 

9623663100 
 
 
आरोपी :- 
  

 सादर वनतंी क  वर नमुद तार ख वेळी व ठकाणी यातील 

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

आप या जवळ 10 लटर  कमती 1000/- पयाची दा  

बाळगनू मळून आला वगैरे फयाद  व न  गु हा दाखल 

क न मा. 
सपो न साहेबांच ेआदेशाने पुढ ल तपास कामी पोना 811 

यालावार    यां याकड ेदे यात आला  
दाखल करणार :-पोना 2605पवार   पो. टे मु ामाबाद 

मो.न.ं8975766437 

 
तपास अ धकार  :-पोना 811यालावार   पोल स ठाण े

मु माबाद  

मो न.ं7262845922 

 
पो. टे. भार  अ धकार - सपो न/ भालचं  पदमाकर 

तडके मो.न.9823156052 पोल स ठाणे मु माबाद 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 



पोल स ठाणे मु ामाबाद    गुरन 68/2023 कलम 65 (ई) म दा का द.28/03/2023 

पोल स ठाण े

मु ामाबाद     . .             

.         

गुरन व कलम ग.ुदा.ता.वेळ व 

ठकाण 

त ार देणार यांच ेनाव व प ा मो.न. हक कत 

गुरन 68/2023 

 
कलम 65 (ई) म दा 
का माणे दाखल 

 
 
 
 
 
 
  
 

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण 

द. 

28/03/2023 रोजी  
वेळ 18:20 वा. 
देगलरू त े

मु ामाबाद जाणारे 

रोड लगत टनप ाच े 

शेडच ेबाजलूा 
आरोपी या 
घरासमोर कोप यात 

मौजे गोजेगाव 

 
 
गु हा दाखल तार ख 

वेळ द.28/03/2023 

वेळ 21:51 वाजता 
न द नंबर 35 वर 

फयाद च ेनाव :-शर फ हबीबखा◌ॉ  
पठाण वय 57 वष  यवसाय नौकर  

सपोउप न   नेमणूक 

पो. टे.मु माबाद ता.मखेुड मो.नंबर 

9623663100 
 
 
आरोपी :-  
 

मळाला माल :-  एका पाढं-या रंगाच े

कॅन म ये  10 लटर  मते या 
लास टक या कॉन म ये गावठ  

हातभ ट ची दा  आंबट उ ट वास 

येत असलेल  त लटर कमती 
100/.- पये दरा माण े ो.गु हाचा 
माल असा  एकूण 1000/- पये चा 
माल  

 सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळी व ठकाणी यातील 

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

आप या जवळ 10 लटर  कमती 10 00/- पयाची दा  

बाळगनू मळून आला वगैरे फयाद  व न  गु हा दाखल 

क न मा.सपो न साहेबांच े आदेशाने पुढ ल तपास कामी 
पोना 811 यालावार    यां याकड ेदे यात आला  
 
दाखल करणार :-पोना 2605पवार   पो. टे मु ामाबाद 

मो.न.ं8975766437 

 
तपास अ धकार  :-पोना 811यालावार    पोल स ठाणे 

मु माबाद मो न.ं7262845922 

 
 
 
पो. टे. भार  अ धकार - सपो न/ भालचं  पदमाकर तडके 

मो.न.9823156052 पोल स ठाण ेमु माबाद 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 



पोल स टेशन मखेुड गुरण- 84/23कलम 283भा द व दनांक  28/03/2023 

 पोल स टेशन 

मखेुड  

 ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा 

पोल स टेशन 

मखेुड 

गुरण- 

84/23कलम 

283भा द व 

 
 
 
 
 
 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण – 

28/03/2023 रोजी 19 .20 

वाजताच ेसमुारास जाभंळी 
बस थानक येथे रोडवर 

 

गु हा दाखल- 

दनाक 28/03/2023 वेळ 

20.44 
Sd 40 
 
 
.  
 

फयाद  – नरहर  यंबक फड वय 

35 वष यवसाय नोकर  राहणार 

पो ट मुखेड तालुका .मखेुड 

िज हा .नादेंड मोबाईल माकं 

91300087444 
 
 

आरोपी-  
 
 
 
 

खलुासा-      सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपीने याच ेता यातील ॲपे ऑटो हे मौजे 

जांभळी बस थानक येथे रोडवर वासी वाहतूक करणारा ऑपे 

ऑटो मांक हा येवती त ेमखेुड कड ेजाणारे सावज नक रोडवर 

रहदार च े ठकानी येणारे जाणारे लोकांना व वाहनास अडथळा 
होईल अशा ठकाणी लावले ला मळून आला हणनू मा. पो 
न. सा याचें आदेशाने गु हा दाखल क न तपास कामी  pn 

1001 जाधव यांच ेकड े दला  
गु हा दाखल करणार HC 2367 माडप े  
 

तपास करणार– NPc 1001 जाधव पोल स टेशन मुखेड 

िज हा नांदेड   मोब.  7030066459 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



पोल स टेशन मखेुड गुरण- 85/23कलम 12अ मजुका दनांक  28/03/2023 

 पोल स टेशन 

मखेुड  

 ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा 

पोल स टेशन 

मखेुड 

गुरण- 

85/23कलम 

12अ मजुका 
 
 
 
 
 
 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण – 

28/03/2023 रोजी 19 .30 

वाजता लोखडं ेचौक मखेुड 

हरहर महादेव हॉटेलच ेसमोर 

रोडवर ॉपर मखेुड शहरात 

तालुका मुखेड िज हा नांदेड 

 

जप तमाल– 580 पये नगद  व          

जूगाराच ेसा ह य सह 

 

गु हा दाखल- दनाक 

28/03/2023 वेळ 21.20 Sd 41 

 

फयाद  – गोपीनाथ आ दनाथ 

वाघमारे वय 32वष यवसाय 

नोकर  राहणार पो ट मखेुड 

तालुका .मुखेड िज हा .नादेंड 

मोबाईल मांक 7972389995 

 
 

आरोपी-  
 
 

खलुासा-      सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळी 
व ठकाणी यातील आरोपी हा बेकायदेशीर र या 
क याण नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळवीत 

असताना नगद  ५८० पये व सुखाची सा ह यासह 

मळून आला वगैरे फयाद व न माननीय साहेब 

यांच े आदेशाने गु हा दाखल क न तपास कामी 
सपोउप न भारती यां याकड े दला  
 

 गु हा दाखल करणार HC 2367 माडप े  
 

तपास करणार–.   सपो उप न भारती मोबाईल 

माकं 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 
 
 
 
 



पो टेच ेनाव पो ट धमाबाद .र.न.63/2023 कलम 12(a) महारा  जुगार कायदा दनाकं 28.03.2023 

पो टेच ेनाव गुरन कलम गु हा घडला तार ख 

वेळी व ठकाण 

फयाद च ेनाव खलुासा 

पो ट धमाबाद ग.ुर.न.63/2023 

कलम 12(a) 

महारा  जुगार 

कायदा  

गु हा घडला 
तार ख- दनाकं 

28.03.2023 रोजी 
16.00 वा. गणपती 
मं दर कमान रे वे 

टेशन रोडवर 

धमाबाद 

 
 
गु हा दाखल 

तार ख - दनांक 

28.03.2023 चे.वेळ 

21.13 वा 
टे.डा.नोद न 30 

फयाद च ेनाव-शेख कद र शेख हुसेन वय 

36 वष यवसाय नोकर  पो. टे धमाबाद 

मोबाईल नंबर 9970933244 

 
आरोपीच ेनाव- 

 
आरोपी अटक-41(a)(1)crpc माण ेनोट स 

 
 
मळाला माल-आरोपी या ता यातून नगद  

पये 1110/-व मटका जुगाराच ेसा ह य 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपी यानंी लोकाकंडून आकडवेार  पैस ेघेऊन 

चठ वर आकडा देऊन क याण नावाचा मटका जुगार 

खेळत व खेळत असताना नगद  1110/- पये व 

क याण नावाचा मटका जुगाराच े सा ह य मळून 

आला वगैरे मजकुराच ेजबाब व न मा.पो. न साहेबाचें 

आदेशाने बाजसु माण ेगु हा दाखल. 

दाखल करणार-पोहेका/2016 नागरगोजे पो ट धमाबाद 

मो.न.9421762333 

तपासीक अमलदार- सपोउप न मसलेकर पो ट 

धमाबाद मोबाईल नंबर 9370467775 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 
 
 
 
 



            
  
 

                 
           

  
  

 
 

    
  

 
     

     
     

       
 

 
   

      
      

     
      

     
   

 
        

 

               
           
         

             
          

           
          

          
         

  
 

               

 
      

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ो ह बशन पो. टे. कंधार ग.ुर.न.81/2023 कलम 12 ( अ ), म.ज.ुका. द.28/03/2023 

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

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

  ग.ुर.न.81/2023 

कलम 12( अ ), 

म.जु.का. 

घडला:- द.28/03/2023 

रोजी चे  19.25 वाजता   
जमजम हॉटेल या 
पाठ मागील मोक या 
जागेत कंधार पूवस 01. 

क. मी. 
 
 
 
 गु हा दाखल:- 

द.28/03/2023 वेळ 

22.29 टेशन डायर  न द 

34 वर.  

 
 
 
 
 

फयाद च ेनाव:- राजाराम उ मराव 

गणाचाय वय 57 वष यवसाय- नोकर  -

ASI- नेमणूक पो. टे.कंधार 

मो. ..9823891570. 

 
 
FIR त दल  का:- होय 

 
 
आरोपी नाव व प ा:-     
 
मळाला  माल :- 550 = 00 पये नगद  व 

जुगाराच ेसा ह य.  

खलुासा;       नमूद ता. वेळी व ठकाणी यातील नमूद 

आरोपीने बना परवाना बेकायदेशीर र या बॉ बे नावाचा 
मटका  जुगार लोकांकडून खेळत व खेळवीत असताना 
वर ल जुगाराच ेसा ह यासह 550/- पयासंह मळून आला.  
वगैरे मजकुराच े फयाद आज रोजी द याने  मा. स.पो. न 

साहेब यांच ेआदेशाने गु हा दाखल. 

 
दाखल करणार:- Hc/ 2131 गारोळे  साहेब पो. टे. कंधार. 

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

मो. . 942161652. 

 
 
पो. टे. भार  अ धकार  च ेनाव व मो. . मा. पोल स 

नर क  पडवळ सा.  मो. .9420841070. 

                    

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 



पोल स टेशन बलोल  ो गुरन.ं 47/2022 कलम  65(ई) म.दा.का.   दनांक.28/03/2023 

  पोल स 
टेशनचे 

नाव 

गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

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

हक कत 

पोल स 
टेशनचे 

नाव 
बलोल   

ो गुरनं 47/2023 कलम 65 

(ई) म.दा.का माण े
 

------------------- 
 
 गु याचे कारण : :- 
बनापरवाना बेकायदेशीर 
र या शदं  जवळ 

बाळगलेला मळुन आला 
हणनु गु हा दाखल 

 

---------------–----- 
मळाला माल:- शदं चे एक 
लटर मतेचे 80 पाक ट 
कमती 1600/-  चा माल  

--------------------- 

गु हा घडला दनांक 

28/03/2023 चे 17.05 वा चे 
समुारास  

ठकाण :- लोहार ग ल  
बलोल  आरोपीच ेघरासमोर 
मोक या जागेत ॉपर बलोल  
ता बलोल   

दशा : - दशा पूवस एक 

कमी  
 

गु हा दाखल दनांक:- द-
28/03/2023 वेळ  18.32 वा टे 
डा.न द नं 27 वर  
--------------------------- 
 

फयाद चे नाव :- 
चं मणी जळबाजी 
सोनकांबळे वय 42 वष 
यवसाय नोकर  पोना 

2542 पो टे बलोल  
मो.नं 9922172300 
 
एफआर आय त 

 दल  का :-होय  

 
 आरोपीचे नाव व प ा:-  
 
  

खलुासा :- वर नमदु ता वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपी  हा बनापरवाना बेकायदेशीर र या शदं चे एकूण 
80 पॉकेट कंमती 1600/- पयाचा ो गु याचा माल जवळ 

बाळगनू याची चोरट  व  कर त असताना मऴुन 
आला  हणून वगैरे फयादव न  मा.पो न सा यांच े
आदेशाने गु हा दाखल  

दाखल करणार:-hc 1963 प.ए.गुडमलवार पो. टे बलोल  
मो नं 8421453868 

 
 तपा सक अमलंदार :-   पोना/ 2351 मु दमवार पो टे 
बलोल  मो नं 9049778709 

पोल स टेशन भार  अ ध.का  याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:- मा.पो. न न टे साहेब पो. टे◌े बलोल  मो.नं. 
9823802677 
 
 मा. पोल स अधी क साहेब याचें सूचना माण:े- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 



पोलीस ेशन गूरन. 153/2023 कलम 12 अ मजुका  िद 28.03.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 153/2023 
कलम 12 अ मजुका  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद. 28.03.2023 रोजी 18.00 वाजताचे 
सुमारास रापुर रोड डाँ. काटाप े यांचे 
दवाखा ाचे समोर सावजिनक रोडवर 
देगलुर ता. देगलुर   
 
 
 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 28.03.2023  रोजी वेळ 20.41  
वा.नोदं नं  45 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा 
भारत खंडु फंताडे   वय 31 वष 

वसाय नौकरी पो.का. 141  ने. पो. े . 
देगलुर मोनं  9545390514 
 
आरोपीचे नाव –  
 
िमळाला माल – नगदी  390/- . व 
मटका जुगाराचे सािह   
 
आरोपीअटकता. वेळ व नोदंनं:-- 
.नाही 
 आरोपी िव द पुव  ितबंधक 
कायवाही कर ात आले आहे  

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी   िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा आक ावर  
पैसे लावुन  क ान  नावाचा  जुगार खेळत व खेळिवत  
असताना नगदी  390/-  व जुगाराचे सािह  सह िमळुन 
आला नुन वगैरे िफयाद व न गु ा दाखल .. 
दाखलकरणार:- पोउपिन सुयवंशी मँडम .ने. पो े 
देगलुर मो.न. 9860026652 
 
तपािसकअंमलदार-पो.हे.का. 2822 कणकवळे   ने पो 

े  देगलुर  मोनं  8830735414 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 
आरोपीचा पुव ईितहास – आरोपी . 01गुरन 351/22 कलम 65(ई) 288/20 कलम 12(अ)225/17 कलम 12(अ) 499/22 कलम 65(ई)77/22 कलम 65(ई) 49/22 कलम 
65(ई) 11/22 कलम 65(ई)25/18 कलम 65(ई)392/22 कलम 12(अ)529/22 कलम 12(अ)आरोपी . 2 गुरन 26/20 कलम 12(अ)24/22 कलम 12(अ) 
आरोपी िव द पुव  ितबंधक कायवाही कर ात आले आहे 

 

 

 

 
 
 



¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 154/2023 कलम 12 अ मजुका  िद. 28.03.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 154/2023 
कलम 12 अ मजुका  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 28.03.2023 रो. 16.00 वा. 
सुमारास आरोपीचे घराजवळील 
प ाचे शेडम े मौ. चाकुर ता. 
देगलुर  
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद. 28.03.2023 रोजी वेळ 
21.10 वा.नोदं नं  48 
 
 
 

िफयादी चे नाव  - साहेबराव 
जमनाजी सगरोळीकर  वय 34 
वष पो का 2613  .ने.   पो. े . 
देगलुर मो.न.  9011854443 
 
आरोपीचे नाव  - 
 िमळाला माल – गावठी 
हातभ ी दा  05 लीटर ित 
लीटर 100/-  आसा एकुण 
500/-  चा ो. गु ाचा माल  
 
आरोपीचा पुव ईितहास – िनरंक 

खुलासा:--- सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा गावठी हातभ ी दा  05 
लीटर ित लीटर 100/-  आसा एकुण 500/-  चा ो. गु ाचा 
माल चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला 
वगैरे जबाब व न गु ा दाखल   
दाखल करणार- पोउपिन सुयवंशी मँडम  .ने. पो े देगलुर मो.न. 
9860026652 
  
तपािसकअंमलदार-    पो.ना. 2332 प ेवाडने. पो े  देगलुर 

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

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 

 

 



¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 155/2023 कलम 65 ई  म ोॲ  िद 28.03.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 155/2023 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 28.03.2023  रोजी वेळ 
19.30  वा.  सुमारास   सुमारास 
वडर ग ीतील झोपडीम े मौ. 
चैनपुर ता. देगलुर   
 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 28 .03..2023 रोजी वेळ 
22.21  वा.नोदं नं  54 
 
 
दाखल करणार-  psi 
सुयवंशी   मॅडम .ने. पो े 
देगलुर मो.न. 9860026652 
 

िफयादी चे नाव –  सिचन आनंदराव रेडेकर    
वय 34 वष पोउपिन   ने.   पो. े . देगलुर मो.न.  
8275969006  
 
आरोपीचे नाव- 
 
िमळाला माल – ँ ीकचे 08 कँरेटम े 750 
एम एल मते ा काचे ा 96 बाँटल िशंदीचे 
भरले ा ेकी 50/- दरा माणे एकुन 
4800/- चा ो गु याचा माल 
 
 
 

 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी 
यातील आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर 
र ा ँ ीकचे 08 कँरेटम े 750 एम एल 
मते ा काचे ा 96 बाँटल िशंदीचे भरले ा 

ेकी 50/- दरा माणे एकुन 4800/- चा ो 
गु याचा मालसह चोरटी िव ी कर ा ा 
उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे 
जबाब व न गु ा दाखल  
 
तपािसक अंमलदार-    पोहेका 1984 सकनुरे   
ने. पो े  देगलुर 

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

 

आरोपीचा पुवइितहास –   गुरन 16/12 कलम 65(ई) 541/17 कलम 65(ई) 128/20 कलम 65(ई) 

ितबंधक  कायवाही – ितबंधक कायवाही कर ात आले आहे 

 

 



पोल स टेशन मरखेल गुरण- 56/2023 कलम 65(e) मदाका  दनाकं  28/03/2023 

 पोल स टेशन 

मरखेल 

 ग ुघडला व दाखल 

तार ख 

फयाद  व आरोपी खलुासा 

पोल स टेशन 

मरखेल 

गुरण- 56/2023 

कलम65(e) 

मदाका  

 

 

 

 

 

 

ग ुघ ता वेळ व 

ठकाण दनांक 

28/03/2023 च े

15.30 वाजता  
समुारास 

आरोपीचेघरासमोरमौ
जेयेडुरबू तालुका 
देगलुर िज हा नांदेड 

गु हा दाखल-

दनाक 

28/03/2023 वेळ 

22.15 

Sd 29 

 

फयाद -नारायणपांडुरंगयंगाल ेवय 33 वष, 

यवसाय नोकर  पोका 2864 मो. न 

7020431129 

आरोपी 

ज त माल – गावठ  हातभ ट  दा  १५ 
लटर एकुण १५०० पयाचा ो गु हा चा 
माल 

आरोपीवर कर यात आलेल  तबंधक 

कायवाह  – 

खलुासा-      सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपीन े वनापरवाना 
बेकायदेशीर र यागावठ हातभ ट दा १५ लटरअसाएकूण 1500 

पये कमतीचा ोि हशन गु याचा माल चोरट  व  कर याचे 
उ देशाने ता यात बाळगलेला मळून आला वगैरे फयाद व न 

दाखल। 

 गु हा दाखल करणार LNPC 1206 शखे 

पोल स टेशन मरखेल. 

तपास करणार– HC 94 पोल स टेशन मरखेल, िज हा नांदेड   

मोब.  9552514590 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& crpc 41(1) नुसारनोट स 

 

 



¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 156/2023 कलम 65 ई  म ोॲ  िद. 28.03.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 156/2023 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 28.03.2023 रोजी 21.10 
वा. सुमारास आलुर येथील 
ब थानक समोरील झोपडीत ता. 
देगलुर  
 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद. 28.03..2023 रोजी वेळ 
22.44  वा.नोदं नं  56 
 
 

िफयादी चे नाव  -  
 
आरोपीचे नाव  - 
 
िमळाला माल – ँ ेकचे 10 
कँरेट म े 750 एम एल 

मते ा काचे ा 120 बाँटल 
िशंदीने भरले ा ेकी 50/- 

पये दरा माणे एकुण 6000/-
 ो. गु ाचा माल   

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा  ँ ेकचे 10 कँरेट म े 750 एम एल 

मते ा काचे ा 120 बाँटल िशंदीने भरले ा ेकी 50/- पये 
दरा माणे एकुण 6000/-  ो. गु ाचा माल चा चोरटी िव ी 
कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न 
गु ा दाखल   
दाखल करणार- पोउपिन सुयवंशी मँडम    .ने. पो े देगलुर 
मो.न. 9860026652 
  
तपािसकअंमलदार-    पोना 580 तलवारे      ने. पो े  देगलुर 

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

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 

 

 

 



पो टे मरखेल ग ुर न ं54/2023 कलम द 28.03,2023  भा.द. व कलम 12अ अ वये 

पो. टे. च े

नाव  

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

गुरन / 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  

मरखेल ग ुर न ं54/2023 

 भाद व कलम 12अ 

अ वये 
 
 
 
मळाला माल - 
जुगाराच ेसा ह य व 
नगद  950 पये 

गु हा घडला ता., वेळ व ठकाण  -  

द 28/03/२०23 13,45 वा च ेस ु
मनमत वामी मं दरासमोर रोडवर 
मौजे हाणेगाव ता देगलुर 
 
 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 28/03/2023च े21,34वा. न द 

नंबर :-  21 वर 

 

  आरोपी अटक - नरंक 

 
 
 

फयाद  च ेनाव :-  नारायण 

पांडुरंग यगंाले व त े30 वष 

यवसाय पो का 28 64 पो टे 

मरखेल मोबाईल नंबर 

८२६१००६०४४ 

 
 
आरोपी च ेनाव –  

 

FIR दले का होय/नाह  :- 

होय. 

 

चेक ल ट ची पूतता केल  

आहे :- 

सादर वनंती क  नमुद नमुद ता रख  व वेळी व यातील 

आरोपी यानंी वनापरवाना बेकायदेशीर र या मनमत 

वामी मं दरासमोर रोडवर लोकांकडून पैस े घेऊन 

च यावर आकड े लहून देऊन क याण लोज 

नावाचा जुगार खळेत व खळेत असताना जुगाराच े

सा ह य व नगद  950 पये मळून आला हणनू मी ज ु

का दाखल . 

 

दाखल करणार:- PSO- NLPC 1206शेख  पो लस 

टेशन मरखेल मोबाईल नंबर 9689152492. 

 

तपास करणार - पो हे का 94शेख 

 

पो. टे. भार  अ धकार  -नाव व मोबाईल नंबर :-  

पो न गु टे सा पो. टे. मरखेल मो. न.ं 8830564618 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 

 



पोल स टेशन बलोल  ो गुरन.ं 48/2022 कलम  65(ई) म.दा.का.  दनाकं.28/03/2023 

  पोल स 
टेशनचे 

नाव 

गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

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

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

हक कत 

पोल स 
टेशनचे 

नाव 
बलोल   

ो गुरनं 48/2023 कलम 
65 (ई) म.दा.का माणे 
 

 गु याचे कारण : :- 
बनापरवाना बेकायदेशीर 
र या शदं  जवळ 

बाळगलेला मळुन आला 
हणनु गु हा दाखल 

 

मळाला माल:- शदं चे एक 
लटर मतेचे 62पाक ट 
कमती 1240/-  चा माल  

--------------------- 

गु हा घडला दनांक 

28/03/2023 चे 16.45 वा चे 
समुारास  
---------------------------- 
ठकाण :- आरोपीचे घरासमोर ल 
ल नात लबंाचे झाडाखाल  मोजे 
बुडून तालुका बलोल  दशा 
पूवस नऊ कलोमीटर 
दशा : - दशा पूवस 09 क .मी  
गु हा दाखल दनाकं:- द-
28/03/2023 वेळ  20.21वा टे 
डा.न द नं 31 वर  
--------------------------- 
 चेक ल टची पुतता केल  अगर 
कस े :-होय 
---------------------------- 

फयाद चे नाव :- साईनाथ 
शंकरराव बादेवाड वय 35 वष 
यवसाय नोकर  पोना/2561 

पो टे बलोल  मो नं 
8806404509 
 
एफआर आय त 

 दल  का :-होय  
 
आरोपीचे नाव व प ा:-  
 आरोपी अटक :--  नाह  

------------------------- नोट स 
देवनु सोडले आहे  

खलुासा :- वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपी  हा बनापरवाना बेकायदेशीर र या शदं चे 

एकूण 62पॉकेट कंमती 1240/- पयाचा ो 
गु याचा माल जवळ बाळगून याची चोरट  व  
कर त असताना मऴुन आला  हणनू वगरेै 
फयादव न  मा.पो न सा यांच े आदेशाने गु हा 
दाखल  

दाखल करणार:-hc 1963 प.ए.गुडमलवार पो. टे 
बलोल  मो नं 8421453868 

 तपा सक अमलंदार :- पोहेका 1985 िज. ब. शदें 

पो टे बलोल  मो नं 7721005064 

पोल स टेशन भार  अ ध.का  याचे नाव व 
मोबाईल नंबर:- मा.पो. न न टे साहेब पो. टे◌ े
बलोल  मो.न.ं 9823802677 

 मा. पोल स अधी क साहेब याचंे सूचना माण:े- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 



पोल स टेशन मु माबाद गुरण- 69/23कलम  65( ई) म.दा. का दनांक  28/03/2023 

 

 पोल स टेशन 

मु माबाद 

गुरण- ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा 

पोल स टेशन 

मु माबाद 

गुरण- 

69/23कलम  

65( ई) म.दा. का 
 
 
 
 
 
 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण – 

28/03/2023 रोजी 18.25 मौजे 

गोजेगाव देगलूर त ेमखुराम 

बाद जाणारे रोड लगत 

आरोपीच ेघरासमोर कोप यात 

 

ज त माल– दहा लटर गावठ  

हातभ ट  1000 पये  चा 
माल  

 

गु हा दाखल- 

दनाक 28/03/2023 वेळ 

22.35 Sd 36 

फयाद  – गणुाजी मा ती सुरनर 

वय 54 वष यवसाय नोकर  

नेमणूक पो ट मु माबाद 

 
 

आरोपी-  
 
 

आरोपीवर कर यात आलेल  

तबधंक कायवाह  – नरंक 

 
 

खलुासा- 
      सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपीने आपले ता यात वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या 10 लटर हातभ ट ची गावठ  दा  

त लटर 100 पये दरा माण े 1000 पयाचा  छोट  

व  कर या या उ देशाने वतःच ेता यात बाळगलेला 
मळून आला  फयाद व न गु हा दाखल. 

गु हा दाखल करणार npc 2605  

 

तपास करणार–.   पोना 811  यालावार 

. टे. भार  अ धकार सपो न/ भालचं  पदमाकर तडके 

मो.न.9823156052  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 
 
 



 

पोल स टेशन मरखेल गुरण- 58/2023 कलम 65(e) मदाका  दनाकं  28/03/2023 

 पोल स टेशन 

मरखेल 

गुरण ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा 

पोल स टेशन 

मरखेल 

गुरण- 58/2023 

कलम 65(e) 

मदाका  

 

 

 

 

 

 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण दनांक 

28/03/2023 च े 16.45 वाजता  
समुारास 

आरोपीचेहॉटेलमौजेयेडुरबू 

तालकुा देगलुर िज हा नांदेड 

 

गु हा दाखल- दनाक 

28/03/2023 वेळ 22.35 Sd 

35 

 

 

.  

 

फयाद -नारायणपाडुंरंगयंगाल े वय 33 वष, 

यवसाय नोकर  पोका 2864 मो. न 

7020431129 

आरोपी-  

ज त माल – देशी 
दा भगरं सं ाची१८०एमएलची १४बाटल 
एकुण९८० पयाचा ो गु हा चा माल 

आरोपीवर कर यात आलेल  तबधंक 

कायवाह  –crpc 41(1) नुसारनोट स 

खलुासा-      सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपीन े वनापरवाना 
बेकायदेशीर र यादेशीदा भगंर सं ाची१८०एमएल
ची१४बाटलएकुण९८० पयाचा ोगु हाचामाल चोरट  

व  कर याच ेउ देशान ेता यात बाळगलेला मळून 

आला वगैरे फयाद व न दाखल। 

गु हा दाखल करणार LNPC 1206 शखे 

पोल स टेशन मरखेल. 

 

तपास करणार– HC 94 पोल स टेशन मरखेल, 

िज हा नांदेड   मोब.  9552514590 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 
 
 



 

पोल स टेशन मखेुड अ. ा 13/2023 कलम 174crpc दनांक 28/03/2023 

 पोल स टेशन 

मखेुड  

आ. म ृर न ंव 

कलम 

आ   घडला व दाखल 

तार ख 

फयाद  व आरोपी खलुासा 

पोल स टेशन 

मखेुड 

अ. ा 13/2023 

कलम 174crpc 

आ म ृघ ता वेळ व ठकाण 

दनांक 13.03.2023चे 
02.45 वाजता 
सरकार  दवाखाना व णुपरु  

नांदेड  

 
 
आ  दा ता वेळ दनांक 

28.03.2023च े23.11वा  टे. 

डा 46 

 
मरणाचे कारण- 

दा या नशेत कोणते तर  

वषार  औषध ाशन 

के याने 

खबर देणार- V.T 

तडके पोल स टेशन 

नांदेड ामीण  

  
 
मयताच ेनाव- 

उ म मा ती 
नागरगोजे वय 55 वष 

राहणार येवती 
तालुका मुखेड िज हा 
नांदेड 

 
 

खलुासा-  सादर वनंती क  नमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील मयत 

नामेउ म मा ती नागरगोजे वय 55वष राहणार येवती 11/03/2023 रोजी 
याच े वतःच ेशेताम ये वषार  औषध ाशन के यामुळे सद मखेुड येथे 

उपचार क न पुढ ल उपचार कामे व णुपरु  नादेंड येथे वाड माकं पंधरा 
म ये शर र केले असता उपचारादर यान दनाकं 13 3 23 रोजी 02.45 

वाजता मरण पावला आहे. वगैरे एम एल सी कागदप  आज रोजी ा त 

झा य याने pi साहेब यां या आदेशाने अक मात मृ य ू दाखल क न 

पुढ ल चौकशी कामी पोल स नाईक ब कल नंबर 1001 जाधव यां याकड े

दले. 

दाखल करणार-पोह/2367 माडप े 
 
तपास- Pn/1001 जाधव पोल स टेशन मुखेड 7030066459 

 
मा. पो न वाघ साहेब मो 9324546300 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 
 
 



 

पोल स टेशन मरखेल गुरण- 55/2023 कलम 65(e) मदाका  दनाकं  28/03/2023 

 पोल स टेशन 

मरखेल 

ग.ुर.न ग ुघडला व दाखल 

तार ख 

फयाद  व आरोपी खलुासा 

पोल स टेशन 

मरखेल 

गुरण- 55/2023 

कलम 

65(e) 

मदाका  
 
 
 
 
 
 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण 

दनांक 28/03/2023 च े

15.00 वाजता  
समुारास मझेु भतंू 

ह परगा येथील 

रामदास यंकटराव 

शेर कर भतूनी पोरगा 
त ेभीमराव जाणा या 
रोड या बाजूस तालकुा 
देगलरु िज हा नांदेड 

 

गु हा दाखल- 

दनाक 28/03/2023 

वेळ 22.06 

Sd 26 

फयाद - राज  चांद ूवाघमारे  ४२ वष  पो 
ना 338 पोल स टेशन मरखेल  

 
 

आरोपी-  
 

ज त माल – गावठ  हातभ ट  दा  १6 
लटर एकुण 16०० पयाचा ो गु हा 
चा माल 

 
 

आरोपीवर कर यात आलेल  तबधंक 

कायवाह  –crpc 41(1) नसुार नोट स 

 
 

खलुासा- 
      सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीने वनापरवाना बेकायदेशीर र या गावठ  हातभ ट  

दा  16 लटर असा एकूण 1600 पये कमतीचा ोि हशन 

गु याचा माल चोरट  व  कर याच े उ देशाने ता यात 

बाळगलेला मळून आला वगैरे फयाद व न दाखल।  
गु हा दाखल करणार  LNPC 1206 शेख पोल स टेशन 

मरखेल. 

 

तपास करणार– HC 2505 कदम पोल स टेशन मरखेल, 

िज हा नांदेड   मोब.  9552514590 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 
 



पोल स टेशन मरखेल ग.ुर.न- 57/2023 कलम 65(ई)  म.दा.का  दनांक  28/03/2023 

 पोल स टेशन 

मरखेल 

ग.ुर.न ग ुघडला व दाखल 

तार ख 

फयाद  व आरोपी खलुासा 

पोल स टेशन 

मरखेल 

ग.ुर.न- 57/2023 

कलम 65(ई)  

म.दा.का  

 

 

 

 

 

 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण 

दनाकं 28/03/2023 च े

16.00 वाजता  समुारास  

मौजे भुतन ह परगा 
शवारतालकुा देगलुर 

िज हा नांदेड 

 

गु हा दाखल- 

दनाक 28/03/2023 

वेळ 22.24 

टे.डॉन द 32 वर 

 

 

फयाद - भाकरसंभाजीकदम वय 52 वष, पो.हे.कॉ 
2505नेमणुकपो. टेमरखेल मो. न 9923606729 

आरोपी-  

ज त माल – देशी दा भगरं सं ालेबलअसले या  180 

एमएल या08 सलबंदबाटल एकुण 560/- पयाचा ो 
गु हा चा माल 

 

आरोपीवर कर यात आलेल  तबंधक कायवाह  –

crpc 41(1) नुसारनोट स 

खलुासा-       सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख 

वेळी व ठकाणी यातील आरोपीन े वनापरवाना 
बेकायदेशीर र यादेशीदा भगंर सं ाची 180 

एमएलची08बाटलएकुण 560/-

पयाचा ोगु हाचामाल चोरट  व  कर याचे 
उ देशान े ता यात बाळगलेला मळून आला 
वगैरे फयाद व न दाखल। 

 गु हा दाखल करणार म.पो.ना 1206 शखे 

पोल स टेशन मरखेल. 

तपास करणार– पो.ना.338 आर.सी.वाघमारे 

पोल स टेशन मरखेल, िज हा नांदेड  

 मोब.  9552514590 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 











 

 

 

 



पोल स ठाण ेमु ामाबाद    गुरन 72/2023 कलम 65 (E) म दा का द.28/03/2023 

पोल स ठाण े

मु ामाबाद     . .             

.         

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

गुरन 72/2023 

कलम 65 (E) म दा 
का माणे दाखल 

 
 
 
 
 
 
  
 

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण द. 

28/03/2023 रोजी  
19.15 वा. सावरमाळ 

जाणारे रोड लगत याच े

घराच ेशेजार  

 
 
 
 
गु हा दाखल तार ख 

वेळ द.28/03/2023 

वेळ 23.30 वाजता 
न द नंबर  41वर 

 
 
 
 

फयाद च ेनाव :- नर  गंगा रेडी 
यालावार वय 36 वष यवसाय 

नोकर  पो ना 811 नेमणूक पो ट 

मु माबाद मोबाईल मांक 

7262845922 
 
 
आरोपी  
मळाला माल :-  एका पांढ या 
रंगाचे   10 लटर मते या 
लाि टक या कॅन म ये  10 लटर 

गावठ  हातभ ट ची दा  आंबट 

उ ट वास येत असलेल  त लटर 

कमती 100/.- पये दरा माण े

ो.गु हाचा माल असा  
एकूण 1000/- पये चा माल  

 सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपीने आपले ता याता वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या गावठ  हातभ ट ची दा  चोरट  

व . कर याचे उ देशाने आप या जवळ 10 लटर  

कमती 1000/- पयाची दा  बाळगनू मळून आला वगैरे 

फयाद  व न  गु हा दाखल क न 

 

दाखल करणार :-Npc2605माधव पवार पो. टे 

मु ामाबाद मो.न.ं9623663100. 

 
 
 तपास अ धकार  :-  HC 2000 सुरनर. 

 
 
पो. टे. भार  अ धकार - सपो न/ भालचं  पदमाकर 

तडके मो.न.9823156052 पोल स ठाण ेमु माबाद 

 
 

 
 



पोल स टेशन मु माबाद गुरण- 70/23कलम  65( ई) म.दा. का दनांक  28/03/2023 

 पोल स टेशन 

मु माबाद 

 ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा 

पोल स टेशन 

मु माबाद 

गुरण- 

70/23कलम  

65( ई) म.दा. का 
 
 
 
 
 
 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण – 

28/03/2023 रोजी 18. 30 वाजता 
ब नर जाणारे रोड लगत याच े

घराच ेशेजार   

 

गु हा दाखल- 

दनाक 28/03/2023 वेळ 22.38 

Sd 37 
 
 
 

ज त माल– 10 लटर मते या 
लाि टक या कॅनम ये दहा लटर 

हातभ ट ची गावठ  दा  िजचा 
आंबट उ  वास येत असलेल  त 

लटर शंभर पये दराने एकूण 1000 

पये कमतीचा माल  

 

फयाद  – गुणाजी मा ती सुरनर वय 

54 वष यवसाय नोकर  

HC2000सुरनर .नेमणूक पो. टे 

मु ामाबाद म .नंबर 7447271727. 

 

आरोपी- 
 

 
  
 
  
 

खलुासा- 
      सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपीने आपले ता यात 

वनापरवाना बेकायदेशीर र या 10 लटर 

हातभ ट ची गावठ  दा  त लटर 100 पये 

दरा माण े 1000 पयाचा माल चोरट  व  

कर या या उ देशाने वतःच े ता यात 

बाळगलेला मळून आला वगैरे  फयाद गु हा 
दाखल.   

गु हा दाखल करणार npc 2605 माधव पवार मो 
नंबर 8975766437. 

 

तपास करणार–.   पोना 811यालावार मोबाईल 

नंबर 7262645922. 

 

मा.सपोनी भालचं  तडके साहेब.पोल स टेशन 

मु माबाद.म .न. 

 
 
 



पोल स टेशन मु माबाद गुरण- 71/23कलम  65( ई) म.दा. का दनांक  28/03/2023 

पोल स ठाण े

मु ामाबाद     . .             

.         

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

गुरन 71/2023 

कलम 65 (E) म दा 
का माणे दाखल 

 
 
 
 
 
 
  
 

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण द. 

28/03/2023 रोजी  18.50. वा. बॅनर 

जाणारे रोड लगत याच ेघराच े

शेजार . 

 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

द.28/03/2023 वेळ 23.09. 

वाजता न द नंबर  38.वर 
 
मळाला माल :-  एका पांढ या रंगाच े  

10 लटर मते या लाि टक या 
कॅन म ये  10 लटर गावठ  

हातभ ट ची दा  आंबट उ ट वास 

येत असलेल  त लटर कमती 
100/.- पये दरा माण े ो.गु हाचा 
माल असा  
एकूण 1000/- पये चा माल  

फयाद च ेनाव :- नर  गगंा रेडी याला 
वार वय 36 वष यवसाय नोकर  पो 
ना 811 नेमणूक पो ट मु माबाद 

मोबाईल मांक 7262845922 

 
 
 
आरोपी :-  
 
 
 
 
 
. 
 

 सादर वनतंी क  वर नमदु तार ख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपीने आपल े ता याता 
वनापरवाना बेकायदेशीर र या गावठ  

हातभ ट ची दा  चोरट  व . कर याच े

उ देशाने आप या जवळ 10 लटर  कमती 
1000/- पयाची दा  बाळगनू मळून आला वगैरे 

फयाद  व न  गु हा दाखल क न 

 
दाखल करणार :-Npc2605माधव पवार पो. टे 

मु ामाबाद मो.नं.9623663100. 

 

तपास अ धकार  :-  HC 2000 सुरनर.पो. टे 

मु माबाद.मो.न.7447271727 

 
 पो. टे. भार  अ धकार - सपो न/ भालचं  

पदमाकर तडके मो.न.9823156052 पोल स 

ठाण ेमु माबाद 

 
 

 
 
 



     353. 
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  यांचेकडे िदला 

   पोना 2812     
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 पोना 2812     



        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  

  
 

   
 

       
    

   
 

 
नांदेड  
  
   

   
  

नांदेड  मो 
.नं 
9049319533

  
  

    
   

  
  

                     आरोपीने 
आपले ातत 

       
 

  पो
 

   पोहेका 2812 सवनकर     
 



 

  
    
 

 
  

   

 
 


