
पो. टे. धमाबाद गूरन 36/ 2023कलम 65(ई) म.दा.का.  द.21/02/2023 

पो. टे च े

नाव 

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

पो ट 

धमाबाद 

गूरन  36/2023 

कलम.65(ई) म. 

दा.का. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ूघ.ता.वेळ व ठ कान :- 

द.20/02/2023रोजी वेळ 22.30 

रे वे गेट नंबर दोन र ाळ  रोड 

धमाबाद 

 
 
 
ग.ूदा.ता.वेळ-------- : 

द.21/02/2023रोजी 01.40 

वा. टे.डा.  03वर 

 
 
िमळाला माल :- 

 
 वदेशी दा  रॉयल टॉक 

180ML चे 12बाटल येक 

बाटली 180  माण े ऐकुन 

कंमत 2160/- 

 

फयाद च े नाव  :-  

सभुाष बाबाराव मगंल 

वय 35 वष यवसाय 

नोकर  पोना/2177 

पो ट धमाबाद 

मोबाईल नंबर 98 23 

02 17 72 
 
 
 
आरोपी च ेनाव :-   

 
 

खूलासा :- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीने वनापरवाना बेकायदेशीर र या वदेशी दा  

इं जी म ये रॉयल टॅग एकूण 12 बॉटल कंमत येक  180 

पये एकूण कंमत 21 60 /- पये ची चोरट  व  कर या या 
उ ेशाने वतः या ता यात बाळगून आला वगैरे मजकुराचे फयाद 

व न मांडणी कोणी सहभाग यांचे आदेशाव न वर माणे गु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास कामी ASI कारामुंगे यां याकडे दे यात 

आला 
 

दाखल करनार :  PSO. HC/2016 नागरगोज ेपो ट धमाबाद 

 
 
तपासीक अंमलदार:-ASI कारामुगं ेपो ट धमाबाद 

 

भार  व चाज अिधकार  :- मा.P I िशंदे मो.9021961607 

 
 

आरोपीचे पूव इितहास-------िनरंक 

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई------िनरंक 

 
 



पोलीस टेशन भोकर गुरन-58 / 2023 कलम 379, भादवी दनांक 21.02.2023  

पोलीस 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळ व ठकाण 

ग.ु द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत 

भोकर गु.घ.ता. वेळ व ठकाण दनांक  

ह र ओम भोजनालय भोकर समोर 

लावुन मी जेवन कर त असतांना 
 

द. 20/02/2023 रोजी चे वेळ अदंाजे 
साडे नऊ ते दहा वा.स.ु 

 

दशा - प मसे 1  क.मी अतंरावर. 
 
 
 

गु. दा. ता. वे. व ठकाण------ 

दनांक 21/02/2023 चे न द-नबंर 5 

वेळ 07.23 

 
 
 
 
 
 

गुरन-58 / 2023 

कलम 379, भादवी 
 
  
 
 

 
फयाद च ेनाव------- वनोद गणेश 

बु ेवाड वय 30 वष यवसाय शेती रा. 
जाकापुर मो. 7028825142 

 
 
 
 

आरोपीच ेनाव-  अ ात 

 
 
 
आरोपी अटक -नाह  

 
 

खुलासा---------सादर वनंती क , वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी यातील माझी 
मोटार सायकल पेल डर लस गाड  मांक MH 26 BT 8401 लाल का या 
रंगाची ह ह र ओम भोजनालय समोर लावुन मी जेवन कर त असतांना 
द.20/02/2023 रोजी च ेवेळ अदंाजे साडे नऊ ते दहा वाजताच ेदर याने कोणीतर  

अ ात चोर यांनी चो न ने याचे दस याने मी माझे नातेवाईकासोबत मा या 
मोटार सायकलचा शोध घेतला असता ते िमळुन आली नाह . यानतंर आ ह  

िस.िस. ट. ह . फुटेच चके केले असता एक इसम पांढरा शट, िनळ  ज स पॅ ट 

घातलेला व पाठ वर लाल का या रंगाची बँग असलेला ईसम चो न ने याचे दसत 

आहे. सदर मोटार सायकलची कमतं 60,000/- पय ेआहे. वगरेै जबँाब व न मा. 
पोिन यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी सपोउपिन ड .जी. 
जाधव यांचे कडे दला. 
 
दाखल करणार - पोहेका / 69 जाधव पो टे भोकर 9373304540 (PSO) 

 

तपासीक अमलदार - सपोउपिन ड .जी. जाधव पो. टे भोकर मोन 8605430645 

 
 
पो टे भार  अिधकार  ------पोिन. उबाळे  पो. टे भोकर साहेब मो.  9823045224 

 

आरोपीचे पूव इितहास-------िनरंक 

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई------िनरंक 

 
 

 

 



पो. टे. उ माननगर गुरनं 19/2023 कलम  318  माणे द 21/02/2023 

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

व ठकाण 

खबर देणार यांचे नाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

   हक कत  

उ माननगर  गरुनं 19/2023 

कलम 318 

भादंवी माणे 

 
 
 

ग.ुघडला.ता वेळ ठकाण  :---  

द20/02/2023च े

08.00 वा पुव    

ठकाण  :-- नांदेड ते नस  

रोडवर मौ. वाका ता.लोहा 
वाका येथील नद च ेपुलावर 
  
 
 

अतंर व दशा   :-- पुवस25 

क.मी  
 
 
 

 .दाखल.ता.वेळ :-- 

 द 21/02/2023वेळ  02.04वा 
टे डा न ं06 

 
 

फयाद च े  नाव नाव :-- राम 

मारोतराव कानगूले  वय 57वष 

यवसाय नौकर  पो.हे.कॉ 
/2330रा.  उ माननगर ता. 
कंधार  ज नांदेड  मो.न ं

9923319992 
 
 
 

आरोपीचे नाव :-- अ ात 

ज मदायी ी   
 

मयत :-- पु ष जातीचे 
नवजात अभक वय अदंाजे 01 

ते 02  

 

दवस 

खलुासा:--सादर वनंती क  वर नमुद ता.वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी 
अ ात ज मदायी ी ने ितला ज मलेले नवजात पु ष जातीचे अभक वय 

अदंाजे 01ते 02 दवस याची गु पणे  व हेवाट लावनू अप य  ज माची 
लपवूनक केली  वगरेै फयाद  व न सदरचा गु हा दाखल क न मा.सपोिन 

भारती साहेबांचे आदेशाने पुढ ल तपास कामी मा.. PSI गाडेकर साहेब 

यांचेकडे दला  
दाखल करणार :-- HC 1964म के  पो. टे . उ माननगर ता. कंधार ज.नां 
 

तपािसक अमंलदार :--मा.PSI गाडेकर साहेब पोलीस टेशन उ माननगर  

मो नं  98231 48435 

 
 

पोलीस टेशन भार  अिधका-याच ेनाव व मोबाईल नंबर :-- मा.स.पो.िन 

भारती  साहेब पो. टे. उ माननगर मो.नं.  
 83789 89949 
 
 
 

आरोपीचे पूव इितहास-------िनरंक 

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई------िनरंक 

 

 
 
 



पोलीस टेशन अधापूर   गु.र.न 50/2023 कलम 279,304,A 427भा.द. व सह कलम 134 मोटार वाहन कायदा द. 21/02/2023. 

पो टे 

नाव  

ग ुर न व 

कलम 

गु हा घडला तार ख वेल व 

ठ काण.  

फयाद  व आरोपी च ेनाव खलुासा 

अधापरू भाग 1त5े 

ग.ुर.न 

50/2023 

कलम 

270,304,A 

427 भद व सह 

कलम 134 

मोटार वाहन 

कायदा माण.े  

दनांक 

21/02/2023. 

गु हा घडला तार ख वेळ  व 

ठ काण ÷ दनाकं 

21/02/2023 रोजी वेळ 

07:45 वा त े 08.00 वा 
दर यान आसना 
जजवळ ल गु दरा 

समोर ल अधापरू त े नांदेड  

रोडवर मौज े पंपळगाव 

िशवारात द नसे 12 क .मी. 
 
 

     गु हा     दाखल तार ख  

21/02/2023 टे डा 25वेळ 

14:18वा. 

फयाद = सिुनल मारोतीराव पवळे 

वय 40 वष यवसाय शेती राहाणार 

म.ुपो. कु ं ळा ता कंधार ज.नांदेड. 

ह.म.ु सरपंच नगर तरोडा बु नांदेड 

ता. ज.नांदेड मोबाईल नंबर. 

9420416448. 
 
 
 
 
 

आरोपी_ =  

सादर वनतंी क   वर नमूद तार ख वेळ  व ठ काण यातील 

फयाद चा भाऊ हा वाक गं क न ऑ ट वा कुट  मांक 

MH_26_CB _6655 ह  वर बसनू अधापरू त े नांदेड अस े

परत यते असतानंा आसना ज जवळ ल गु ारा समोर 

रोडवर आला असता यातील टाटा कंपनीचा 407 टे पो,च े

चालकाने या या ता यातील वटानी भरलले े वाहन हे 

हायगयी व िन काळ जपणाने भरधाव वेगात चालवनु 

फयाद या भावाच े कूट ला टपोचे चालकाचे बाजून ेजोराची 
धडक देवून गंभीर दखुापत क न फयाद या भावाचे 
मरणास कारणीभतू झाला व कूट च ेसमोर ल बाज ूचुराडा 
केल े व ज मीस मदत न करता पळून गेला 
आह.वगैरे.मजकूरा या जबाब व न गु हा दाखल.  

दाखल करणार---- = psi/वड  पो ट अधापूर मोबाईल नंबर 

9637101945.. 

तपास= Psi सुरवससेर मोबाईलनंबर .9766105366.. 

आरोपीचे पूव इितहास-------िनरंक 

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई------िनरंक 

 
 

 

 

 



 

पो. टे. लोहा ग.ुर.न 38/2023  कलम 279,427,338 भा.द.वी. द.21/02/2023 
 

पो. टे. चे 

नाव 

गु.र.न व कलम व 

अिधिनयम 

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

होय/ नाह  

       हक कत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न 38/2023  

कलम 279,427,338 

भा.द.वी. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

द.04/02/2023चे 22.30 

वा सुमारास लोहा ते 

नांदेड जाणारे रोड वर ल 

जॉन ड अर ॅ टर चे 
शो म चे समोर रोडवर 

लोहा तालकुा लोहा ज. 

नांदेड पो टे या  उ रेस 

05 क.मी. 
 
 

 गु हा दाखल:- 

द.21/02/2023 वेळ  

15.15 वा टेशन डायर  

न द 19 वर. 

 
 
 
 
 
 

फयाद चे नाव  : -  नामदेव रामराव गाडेकर वय 

42 वष यवसाय खाजगी चालक व शेती राहणार 

धावर  तालकुा लोहा ज हा नांदेड 

मो.न.8390729096 

 
 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा :-  
 

मालम चे नकुसान - मोटर सायकल .MH-26-

CD-8007 चे मागील ड क बड होऊन शॉकअप 

तुटल ेतसेच सायले सर तुटून अदंाज े20000/-   

नकुसान झाल ेआहे. 

 

 आरोपी अटक :- नाह   

 
 
उिशराचे कारण :- आज रोजी वलास क न 

पो टेला येऊन लेखी जवाब द याव न गु हा 
दाखल. 

सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी  यातील क या क 

चालक ( नाव गाव मा हती नाह  ) यांने या या ता यातील क हयगय व 

िन काळ पणान े भरधाव वेगात चालवून फयाद च े  ता यातील  मोटर 

सायकल मांक MH -26-CD-8007 हस पाठ मागून जोराची धडक देऊन 

फयाद या मोटर सायकल मांक MH -26-CD-8007 चे मागील ड क 

बड होऊन शॉकअप तुटले तसेच सायलसर तुटून अदंाज े 20000/-  

(अ र  वीस हजार पये )चे नकुसान क न फयद च ेउज या पायाव न 

कचे समोर ल टायर गे यान े फयाद चा उजवा पाय पुण पण े िनकामी 
होऊन गंभीर व पाची दखुापत झाली यामळेु फयाद चा उजवा पाय 

गुड या पासुन वेगळा झाला वगरेै मजकुराचे जबाब मा.स.पो.िन. शेख 

साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल 

 

दाखल करणार:-   HC 491 ए. जी. लाठकर पो. टे. लोहा 
मो. नं.8830449911 

  

तपासी अमंलदार :- पोहेकॉ/ 1754 के. ज.े सयुवंशी पो. टे. लोहा 
मो. .7057524134 

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

9850188100 
 
 

आरोपीचे पूव इितहास-------िनरंक 

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई------िनरंक 

 



 

                            ¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 89/2023कलम 65 ई  म.दा.का. िद 21.2.2023  

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

¯ देगलूर गूरन. 
89/2023कलम 
65 ई  म.दा.का.  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:- 
 
िद-21.2.2023 रोजी 17.30 वा. 
सुमारास  आरोपी ा छो ा टीन 
शेड ा दुकानात देगाव  ता. 
देगलुर  
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 21/02/2023 रोजी  19.18वा 
नोदं नं. 46 वर  
 
 

िफयादी चे नाव   
श्अ ासाहेब  ानोबा जगताप वय 
30वष , पो.का 897 पो. े .देगलुर 
8888828173 
 
आरोपीचे नाव- 
 
िमळाला माल--- देशी दा  िभंगरी 
स ाचे 180 ML मतेचे एकुण 07 
बाँटल 70  दरा माणे 490  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 07 बाँटल 70  दरा माणे 490  माल चा 

ोगु याचा मुदेमाल सह चोरटी िव ी कर ा ा 
उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न 
गु ा दाखल   
 
तपािसकअंमलदार पो.ना./पोहेका 2462 क े   ने. पो 

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

आरोपीचे पूव इितहास-------िनरंक 

 

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई------िनरंक 
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i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
iksLVs  
fgek;ru
xj 
 
 

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &  
fnukad 
20@2@2023jksth]2100 
oktrkps] lqekjkl vkse yWc 
leksj lkoZtfud jksMoj 
ç‚ij fgek;ruxj 
 
fn’kk o varj %& mÙkjsl 
500feVj 
 
 
 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%&  
fn-21@02@2023  
osG  02%33 oktrk  
LVs'ku Mk;jh uksan 05 
  

xqju@ vijk/k dzaekd  
 
xqjau]38@2023]dye]
354]¼,½ 
342Hkknfo 
 
 
 
 
 
 
 
?kVukLFkG %&  
ukxjh izkFkfed 
vkjksX; dsanz nsxyqj 
rk- nsxyqj 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&  
 
vkjksih vVd rk osG %& ukgh  
mf'kjkps]dkj.k]] fopkj fofue; 
d:u mf'kjkus fQ;kZn fnY;kus 
 
 
 
  
 

[kqyklk %&lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh ckbZ gh 
frP;k eqyhpk lkaL—frd dk;ZØe ftYgk ifj"kn dU;k 'kkGseè;s vlY;kus o rh 
dk;ZØe laiY;kuarj eqyhyk vk.k.;klkBh xsyh vlrk ;krhy vkjksihus fQ;kZnhl 
,dVh ikgwu R;kps vkse yWcleksj lkoZtfud djksM oj okbZV mís'kkus frpk gkr 
idMwu rw py esjs lkFk vls Eg.kwu frl] yWcps lsVj eè;s <dywu fnys o 
ckgsj]ykSd] ykor vlrkuk fQ;kZnh fgus vkjMk vksjM dsY;kus rsFks vlysys vUlkj 
o R;kps fe= guhQ o vkfny ;kauh enr d:u fQ;kZnhl 'kVj ckgsj m?kMqu]Y;kc 
ckgsj dk<ys] oxSjs rØkjh tckcko:u xqUgk nk[ky  
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& Jh]fc-Mh-Hkqluqj]iksfu iksLVs fgek;ruxj] 
eksckbZy uacj 9834477799 gs fnukad 21@02@2023 jksth ps 03%30 ok uksan ua- 06 
oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV i<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& Jh]fc-Mh-Hkqluqj]iksfu iksLVs fgek;ruxj] eksckbZy uacj 
9834477799 
rikfld vf/kdkjh %& liksuh egktuiksLVs fgek;ruxj] eksckbZy uacj 
9689707038 
 
nk[ky dj.kkj %& iksgs dk yk;d 'ks[k cu 2281] iksyhl Bk.ks vaeynkj iksLV 
fgek;ruxj eksckbZy uacj 7888218751 
 
 

आरोपीच ेपूव इितहास-------िनरंक 

 

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई------िनरंक 

 

 

 

 



¯ 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 90/2023 कलम 65 ई  म ोॲ  िद. 21.02.2023 

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

¯ देगलूर गूरन. 90/2023 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद . 21.02.2023 रोजी 19.40 वा. 
तहसील कायालय देगलुर चे समोर 
सावजिनक रोडवर  
 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद. 21 .02..2023 रोजी वेळ 20.07  
वा.नोदं नं  48   
 
दाखल करणार- ASI सरोदे   .ने. 
पो े देगलुर 
 
 

िफयादी चे नाव  - बळीराम 
अ ाराव घुळे वय 34 वष पोका 
3211  .ने.   पो. े . देगलुर मो.न. 
8806714978 
 
आरोपीचे नाव  - 
 
 
िमळाला माल - देशी दा  िभंगरी 
स ाचे 90 ML मतेचे ँ ीक ा  
03  बाँटल ेकी िकमती अं. 35/- 

 माणे व 750 ML मते ा 
काचे ा 03 ेकी िक. अं. 290/- 

माणे एकुण 975  माल 
    
  

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा  देशी दा  
िभंगरी स ाचे 90 ML मतेचे ँ ीक ा  03  बाँटल 

ेकी िकमती अं. 35/-  माणे व 750 ML मते ा 
काचे ा 03 ेकी िक. अं. 290/- माणे एकुण 975  
माल चा ोगु याचा मुदेमाल सह चोरटी िव ी कर ा ा 
उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न 
गु ा दाखल   
 
तपािसकअंमलदार-    पोहेका / 2822 कणकवळे    ने. 
पो े देगलुर 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- पो िन ी माछरे 
साहेब   9821159844  
 

आरोपीचे पूव इितहास-------िनरंक 

 

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई------िनरंक 

 
 

 

 

 

 



iksLVs yksgk xqju 39 @2023 dye 363]34 Hkk- n- oh çek.ks fnukad 21@02@2023 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

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

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
iksLVs  
yksgk  

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k & fnukad 

21@02@2023 jksth 12-30 

oktrkps lqekjkl yksgk cl 

LFkkud leksjhy v‚Vks 

fj{kk i‚bZaV oj yksgk 

rkyqdk yksgk ftYgk ukansM 

fn’kk o varj %& mÙkjsl 

500   eh varjkoj  

 
 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%& 
 fn-21@02@2023 osG  20-
19 oktrk LVs'ku Mk;jh 
uksan 22 
 
 

xqju@ vijk/k dzaekd  
 xqju 39 @2023 
dye 363]34 Hkk- 
n- oh çek.ks 
 
 
 
?kVukLFkG %& yksgk 
cl LFkkud leksjhy 
v‚Vks fj{kk i‚bZaV oj 
yksgk rkyqdk yksgk 
ftYgk ukansM 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&  

  
vkjksih vVd rk osG %& ukgh  
 
iGoqu usysY;k eqyhps ukao &&&  

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

vkjksihrkauh  lax.ker d:u fQ;kZnhps rkC;krwu fQ;kZnhP;k ukrhl frps 

xYyhr jkg.kkjk o R;kps nksu fe= ¼uko ekfgrh ukgh ½ loZ ;kauh vKkr 

dkj.kko:u iGowu usys vkgs- oxSjs tckcko:u ek-  l- iks- fu 'ks[k lkgsc 

;kaps vkns'kko:u xqUgk nk[ky d:u iq<hy rikl  eiksmifu js[kk dkGs 

eWMe ;kaP;kdMs fnyk vkgs 

 ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
 eiksmifu js[kk dkGs  iksLVs yksgk  gs fnukad 21@02@2023 jksth ps 20%42 

ok uksan ua- 23 oj jokuk 

?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV i<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks fu   rkacs iksLVs yksgk 9850188100 
rikfld vf/kdkjh %& eiksmifu  js[kk dkGs  e¡Me  iksyhl LVs'ku yksgk 

eks Ø 8830449911 

nk[ky dj.kkj %& iksuk@ 491 ykBdj iks- LVs- yksgk eks- u- 9923326491 

fu;a=.k d{k vf/kdkjh %& th-,e-eqiMs eks ua 9730599693 
lax.kd vkWijsVj%& eiksdkW@2673 fnik dkacGs eks ua 9766812295 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



पोलीस टेशन कंुटूर  गुरण ंन ं30/2023 कलम 5(क) 9 (अ ) महारा  ाणी संर ण अिधिनयम 1995  माण े  द.21/2/2023 

पो. टेचे 

yनाव 

गुरण ंव कलम गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताचे नाव व प ा 
खुलासा  

कंुटूर  गरुणं 39/2023 कलम 5 (क 

) 9 (अ )  महारा  ाणी 
संर ण अिधिनयम 

1995 माणे दाखल  

          
 

गु हयाचे कारण :-  

 
 
 
   

 गु हा घडला  ता. वेळ व 

ठकाण =- द 21/2/2023 च े

11:30 वा मौज े कोकलेगाव 

रमेश पदमवार यांच े आडत 

दकुाना समोर ल रोडवर  

 

दशा    — प मेस  24  

कमी  
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:-  

द 21/2/2023 च े    18:43 वा 
टे.डा न द  23  वर  

 
 

उिशराचे कारण —  

 
 
 

 फयाद चे नाव प ा -_-   दनेश िशवाजीराव 

येवले वय 32 वष पो उप नी  पो टे कंुटूर मो. नं 
91 30002196 
 
 

 आरोपीचे नाव प ा —--- 

आरोपी अटक :  ----नाह  —  crpc 41 (1) (अ ) 

माणे नोट स दे यात आली आहे  

 

िमळाला माल —--    1 )एका पाढं या रंगाचे 

पो यात गोवंश मास 50 क ित क 150 . 

7500=00 

2)  एक हरो ह डा कंपनीची मोसा मांक MH 26  

BR  1917 क अं 20000=00 27500 

 

 सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  ठकाणी 
यातील नमूद आरोपीने आपले मोसा व पांढ या 
रंगा या पो यात वनापरवाना बेकायदेशीर 

र या गोवंश मास  50 क. अ ं7500 /- चे चोरट  

व  कर याच े उ ेशाने ता यात बाळगलेला 
िमळून आला हणून बाजसू माणे गु हा दाखल 

क न सपोिन  सा. यां या आदेशा वय े पुढ ल 

तपास कामी बीट पोहे का  2472 िगते यां याकडे 

दला  
 

दाखल करणार– Asi तांबोळ   पो टे कंुटुर मो न ं

 

तपास ---Hc 2472 िगते साहेब पो टे कंुटुर मो न ं

91 58 27 29 32  
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 



पो. टे वमानतळ गुरनं  62 /2023 कलम 3 , 7 जवना यक व त ुकायदा 1955 द.21/02/2023. 
 

पो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 
  . िवमानतळ गु हा घ.ता. वेळ व ठकाण- 

दनांक 17/02/2023 चे 23.45 

वा. ते दनांक 18/02/2023 चे 
01:45 (म यरा ी) वाजताचे 

दर यान मौ. ा हणवाडा 
तालुका नांदेड पुवश 12 क.मी 
 
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ-  द 

21.02.2023 रोजी वेळ – 21.47 

वा टे.डा. 37 

गरुनं  62 /2023 कलम 

3,7 जवना यक व तु 

कायदा 1955   
 
 
िमळाला माल---- तांदळु 

एकुण 12 कटे कमती 
18000/- पयेचा व वाहन 

टाटा एसीई वाहन मांक 

02-सी ई 4779 कमती 
1,50,000/- पये असा 
एकुण 1,68,000/- पयेचा 
मुदेमाल 

फयाद  - दपक पा नाथ मरळे वय 50 

वष, यवसाय नोकर  नायब 

तहिसलदार पुरवठा तहिसल कायालय 

नांदेड रा. वसंतनगर नांदेड मो.नं. 
9404506148. 
 
आरोपी - 
उशीराचे कारण- आज रोजी पो. टे. ला 
येवुन त ार दले व न  
 
 

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

ठकाणी  यातील  आरोपीतांनी मो. ा हणवाडा ता. नांदेड 

येथील व त धा य दकुान  156 म ये शासनाकडुन 

शासनमा य दकुाणामाफत ग रबांना कमी कंमतीत 

वत रत केला जाणारा जवनाव यक व तु तांदळु 12 

क टे कंमती 18,000/-  चा माल का या बाजारात व  

कर यासाठ  शासनमा य दकुाणातुन बाहेर काढुन वाहन 

मांक 02-सी ई 4779 भ न म ये नेत असताना िमऴुन 

आले. त ारदार नायबतसीलदार यांच ेत ार व न आरोपी 
व  कलम 3,7 जीवनाव यक व तु कायदा 1955 

अ वये दाखल कर यात आला. वगरेै मजकुराचे 

जबाबव न मा.पो.िन.सा.यांच े आदेशाने गु हा दाखल 

क न तपासकामी सपोिन जाधव साहेब यांचेकडे दला.  
 
दाखल करणार -सपोिन आनलदास साहेब मो. नं. 
7020201376 
 
तपास करणार----- -सपोिन जाधव साहेब मो नं. 
9765902710 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 



 

पो. टे. कंुडलवाड   गूरन 20/ 2023 कलम 324,323,504,506.भा. द. वी. द.21/02/2023 

पो. टे च े

नाव 

ग.ुर.न.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ व 

ठकाण  

फयाद  च ेनाव  ह ककत 

कंुडलवाड  गरून 20/2023 

कलम 324 ,323, 

504,506भा. द.वी. 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ूघ.ता.वेळ व 

ठ कान :- 

द.21/02/2023  

रोजी चे वेळ 

सकाळ 03.00 

सुमारास संत 

गोरोबा आ म 

शाळा कंुडलवाड  

तालुका बलोली 
 
 
 

ग.ूदा.ता.वेळ : 

द.21/02/2023रोजी 
20.40वा. टे.डा.  

21वर 

 
 

फयाद च े नाव  :- जयराम 

माधवराव िशंदे वय 32 वष 

यवसाय शेती राहणार पोचमा 
ग ली कंुडलवाड  ता. बलोली 
मो.7499290781 

 
 
 
 
 

आरोपी च ेनाव :-  

 
 
 
 

खूलासा :- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  ठकाणी यातील आरोपीने फयाद स 

तु ह  शेताचा धुरा का फोडला तो धुरा आमचा आहे या कारणाव न वाद क न िशवीगाळ 

केली व ग यावर बोटाला मारहाण केली व माझे आईस नाकावर फाव याने मा न 

दखुापत केली व जव े मार याची धमक  दली वगरेै जबाब व न गु हा दाखल क न 

माननीय सपोनी कासल े साहेब यांचे आदेशाने पुढ ल तपास पोहे का 1921 कदम 

यां याकडे दला 
दाखल करनार :  PSO. ASI जमजाळ साहेब पो. टे. कंुडलवाड  मो.9975726838 

 

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

भार  व चाज अिधकार  :- मा.Api कासले  साहेब मो.9823017330 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 



 

पो. टे. कंधार    गु.र.न. 42/2023  कलम  324,323,504,506,34 भा द वी.  . द.21/02/2023 

 
पो. टे. चे 
नाव 

     गु.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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन. 42/2023 कलम 

324,323,504,506,34 

 भा द वी   

 गु हा घडला :-   द 

20/2/2023 रोजी रा ी 19.00   

ते 20.00 वा.चे सुमारास 

घरासमोर रोडवर कंधार 

तालकुा कंधार  

पूवस  1 कमी  
 
 
 
 
 
गु हा दाखल:- द 

21/2/2023 वेळ 03.58 

वाजता टेशन डायर  न द 4  

वर 

 
 
 

 फयाद  च ेनाव    :-   गजानन िस ाम तो ड  

वय 33 वष यवसाय यापार रा.  बुधवार वेस 

कंधार ता. कंधार ज. नांदेड  मोबाईल नबंर 

9561639888 
 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 

 आरोपी चे नाव व प ा: -.   
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 
 
 
 

खुलासा;-------       सादर वनंती वर नमदु  तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद स यातील आरोपीतांनी सगंणमत क न फयाद स 

व याचे भावास वटा उतरव याचे कारणाव न िशवीगाळ क न 

हातातील लोखंड  क याने व काठ ने फयाद च ेडो यात मा न डोके 

फोडून दखुापत केली व फयाद स व फयाद च ेदो ह  भावास जीवे 

मार या या धम या द या या दर यान फयाद च े खशातील 

19000 पय े कोठेतर  पडून गहाळ झाल े आहेत वगैरे मजकुराचे 

जबाब व न  मा.पो. िन.साहेब यांचे आदेशान े वर माणे गु हा 
दाखल क न तपास Asi / गणाचाय यांचे कडे दला. 
           
तपासी अमंलदार :- Asi/ गणाचाय पोलीस  टेशन कंधार. मो. 
नं.9823391570 

 

दाखल करणार:  pso. Hc /642 जाधव सा.पो टे कंधार 

 
              

       पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो िन 

पडवळ साहेब     मो नं 9420841070 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 



 

 

पोलीस टेशन भोकर  ग.ुर.न. 59/2023 कलम 324,323,504,506,34  भा. द. व.  दनांक 21.02.2023. 

पोलीस 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  20/02/2023  चे   
20.00 

वाजता चे सुमारास 

रे ट हाऊस ते मदुखेड 

जाणारे रोडवर फुल नगर 

फयाद च ेघरासमोर तालकुा 

भोकर ज हा नांदेड 

 

दशा व अतंर 

द णेस 1 कमी 

अतंरावर 

 

गु. दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक 21/02/2023 

वेळ 12.39वाजता 

टेशन डायर  नबंर 15 

 

गु.र.न. 59/2023 

कलम  324 ,323, 504 

,506,34  

भा. द. व. 

 
 
 
 
 

फयाद च ेनाव--- याम शकंरराव थोरात वय 

32 वष यवसाय शेती राहणार फुल नगर 

भोकर तालकुा भोकर ज हा नांदेड 

मो.9595111373. 

 
 

आरोपीच ेनाव-  

 

उशीराचे कारण- फयाद ने आज रोजी पोलीस 

टेशनला येऊन त ार द याने 

 

आरोपी अटक िनरंक 

खुलासा-----     सादर वनंती क  वर नमदू तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोप यांनी संगणमत क न करकोळवादाच े

कारणाव न आरोप मांक दोन याने हातात लोखंड  रॉड घेऊन 

फयाद चे डो यात मा न डोके फोडले तसेच फयाद या प ीला 

पण मारहाण केली व िशवीगाळ क न जीवे मार याची धमक  

दली. वगरेै मजकुराचे जबाब वर  मा.पो. िन.पाट ल साहेब यां या 

आदेशान े गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी बीट ASI . 

जाधव यां याकडे दला. 
 

दाखल करणार  पो.हे.का.2058 कदम PSO पो ट भोकर मोबाईल  

9049320582. 
 

तपासी अमलदार----- ASI ड . जी. जाधव  पो. टे. भोकर 

मोबाईल मांक 8605430645. 

 

पो ट भार  अिधकार  ----पो. िन.उबाळे साहेब मो.9823045224 

 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 

  
 

  

गुरण कल
म143 भादवी व सह 
कलम 
37(1)(3)/135 
म.पो.अिधनीयम195
1
 
 

िद.21/02/2023चे रा ी 
09.30 ते 
10.00वाजताचे 
दर याण ओमलँब 
समोर सावजनीक रोड 
िहमायतनगर पिचमेश 
1िकमी
.
 
 
 

िद.21/02/2023रोजी2
2.07वाजतान द 

.41वर 
 

बालाजी गो वदराव महाजन वय39वष 
यवसाय नौकरी (सहा.पोलीस िनरी क) 

पोलीस टेशन िहमायतनगरिज.नांदेड 
मो.नं.9689707038
 
 

 

स◌ादर वनंती क  वर नमूद तार क 
वेळ  व ठ काणी यातील आरोपीतानी 
गैरकाय ाची मंडळ  जमवून  
मा. ज हादंडािधकार  सा.नांदेड याच े
जमाव बंद  आदेशाच े उ घन केल े
वगैरे फयाद व न गू हा दाखल क न 
पूढ ल तपाकामी पोहेका 
2303िशगंनवाड साहेब यांचे कडे दला 

पोहेकॉ-1241 मैदपवाड 
मो.नं.9421769883  

पोहेका /2303 
िशगनवाड मो.नं.9049075521 

पो.िन. ीिब.डी. भुसनुरमो.नं. 934774799 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

पो टे चे उमर    नाव   गु.र.न.:- 39/2023 कलम 324,323,504,506,34 ipc द.21/02/2023 
 

पो टेच े

 नाव  

गुरन,ंआ ,पनाका  
िमिसगं व कलम 

गुरन,ंआ ,पनाका  
घडला व तार ख व 
वेळ 

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

ह ककत  

 

उमर  .र.न.:- 39/2023 कलम 
324,323,504,506,34 
 
 
 

गु हा घडला दनांक 

द.21/02/2023 च े दपुार  
04.00वा. कारेगाव रोड 
उमर  तालुका उमर  

 

गु हा दाखल दनांक 

द.21/02/2023चे 
19.43वाजता न द न.15 

 

. दशा व अंतर:-  
   पूवस 01 कलोमीटर 

 
  

फयाद चे नाव:   दान 
िसंग मयािसंग बावर  वय 
३६ वष राहणार कारेगाव 
रोड उमर तालुका उमर  

 

आरोपीचे नाव व प ा -  

खलुासा:- सदर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी फयाद  
बाजार करत असताना इसमा या हात का लावलास असे वचार न 
केली असता वर ल आरोपी तानी िशवीगाळ क न थापड बु याने 
मारहाण केली व सागर िसंग यांनी चाकूने हातावर व ग यावर व 
बोटावर मा न र  काढून जखमी केले वगैरे जबाब व न गु हा 
दाखल क न  मा..पो.नी सा. यां या आदेशाने  पुढ ल तपास कामी 
भालेराव या याकडे दला 
 

तपास:hc/ भालेराव 2164पो टे उमर   मो.7798354377 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 
 
 
 

पोलीस टेशन कनवट ग.ुर.न.ं 48/2023  कलम 324,323, 504,506,34  भाद व माण.े द.21/02/2023 

पो. टेचे.ना
व 

गु.र.नं.व कलम गु.घ.ता.वेळ.व ठकाण द. अंतर फयाद च ेनाव प ा मो.नं.व. आरोपीचे नाव 

प ा मो नं. 
खुलासा 

कनवट  ग.ुर.न.ं 48/2023 

 कलम 324,323, 

504,506,34  भाद व 

माणे. 

 द. 21/02/ 2023  रोजी चे 

वेळ अदंाजे सायंकाळ  19.30 

वाजताचे सुमारास फयाद चे 

सोनाराच े सोन ू वेलस 

दकुानासमोर सावजिनक 

रोडवर सराफा लाईन कनवट 

ता कनवट जी नांदेड 

प मेस 01 क. मी  
 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ 

द.21/02/2023 

वेळ 23.17 वा.  
टे.डा .48वर  

फयाद चे नाव.  अिनल ह रिसंग णवाल 

वय 45 वष यवसाय सोनार जात बंजारा 
राहणार दराट  ता उमरखेड यवतमाळ ह. 

मु. भोई ग ली कनवट  ता. कनवट ज. 

नांदेड  मो. न ं. 8390777102 

 
 
 

आरोपीचे नाव. ;-     

 
 
 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीतांनी 
संगणमत क न फयाद चे दकुान बाहेर  रोडवर येऊन फयाद स बाहेर 

बोलावून तुझे सोनाराच ेदकुान खूपच चालते धंदा चांगला होतो  हणून ते 

माझा नेहमी  ेष क न तुला तु या सो या या दकुानाचा खूप माज आहे 

या ेषाच े कारणामुळे मा याशी वाद घालनू िशवीगाळ क न थापडा 
बु याने व लाथाने मारहाण केली व संद प द राम अडाणे यांने बाजू या 
दकुानातील गसॅची शेगड  मा या डो यात मा न माझ ेडोके फोडून जखमी 
केले आहे व पु हा जर आम या नादाला लागलास तर तुला खतम क न 

टाकतो अशी जीवे मार याची धमक  दली वगरेै मजकुराचे जबाबाव न 

मा. कोणी साहेबां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी  
सावतं साहेब यां याकडे दला  
भार  अिधकार .-----.पो.िन. बोरसे मो. न.ं 9309737394  

दाखल करणार-----hc2440 लखुळे पो. टे. कनवट मो. 9527062710 

 

तपासी ;-psi सावतं  साहेब पो. टे. कनवट. मो. नं.  9856935555 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 



          
  

 
  

  
      

   
   

     
   

   
    
    

 

 
     

         
 

    
        

       
    

   

      
 

         
   

        
    

 

 

       
         
       

     
       

      
     

       
      

     
    

  
   

      
 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

पो टेचे  नाव  उमर    गु.र.न.:- 40/2023 कलम 324,323,504,34 ipc    द.21/02/2023 

पो टेच े

 नाव  

गुरन,ंआ ,पनाका  
िमिसगं व कलम 

गुरन,ंआ ,पनाका  
घडला व तार ख व वळे 

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

ह ककत  
 

उमर  .र.न.:- 40/2023 

कलम 324 ,323 

,504,34 
 
 
 

गु हा घडला दनांक 

द.21/02/2023 च े दपुार  
04.00वा. कारेगाव रोड 
उमर  तालुका उमर  
 
गु हा दाखल दनाकं 

द.21/02/2023चे 
20.46वाजता न द न.16 
 
. दशा व अतंर:-  
   पूवस 01 कलोमीटर 
 
  

फयाद चे नाव:    

आरोपीच े नाव:-  
 

खलुासा:- सदर वनतंी क  वर नमूद तार ख वळे  व 
ठकाणी फयाद चे आईस व भावास मारहाण कर त 
असले बाबत मा हती िमळा याने सोडव यासाठ  
गेली असता अनु मांक दोन यानंी हातातील लोखंड  
रोडने डा या हातावर मा न दखुापत केली व इतर 
तीन आरोपी यांनी िशवीगाळ क न थाप या 
बु यानंी मारहाण केली वगरेै जबाब व न गु हा 
दाखल क न  मा..पो.नी सा. यां या आदेशाने  पुढ ल 
तपास कामी भालेराव या याकडे दला 
 
तपास:hc/ भालेराव 2164पो टे उमर   मो.7798354377 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 
 



 



 



 

 

  



भादवी सह कलम भारतीय हा ार 

कायदा 

महाल ी ॲटो 
मोबाईलस खालसा हाय ु ल 

भादवी सह कलम 
भारतीय हा ार कायदा 

गोपाल राजू 
मेटकर वय 21 वष धं दा 
िश ण रा.खोबरागडे नगर 
1 चौधरी हॉटेलचे बाजूला 
साठैचौक नांदेड जात –
वडार मोन7798561340 

 

आरोपी 

पीतानी गैरकायदयाची मंडळी जमवुन यातील िफयादीस  नाव 
माहीत.आरोपी नं1 याने हीचे मॅटर िमटव ाकरीता फोन क न बोलावलेव 
आरोपीतांनी िशवीगाळ क न लाथा बूकयानी मारहाण केली व पायावर रॉडने 
व हॉकी ीकने मा न दुखापत क न,िजवे मार ाची  धमक िदली  ातील 
एका अनोळखी कतीने ा ा जवळील खजर काडून मार ाचा य  केला  
वगैरे mlc जबाबाव न 

पोउपिन आगलावे 
 

 पोहकॉ /2812 सवनकर 8975527310



        

 
 

 

  
  

  
  

      
    

सु.स.द.िव ुपूरी नांदेड

  
   

  
     

 

    
 
पोहेकॉ 845 राठोड  

पो. े .विजराबाद 

    
पु ष्   

 
 

        
मयत यास  सु.स.द.िव ुपूरी नांदेड  येथे औषधेा उपचार 

कामी उाखल केले आसता उपचारा दर ाण मरण पावला  
     

  पोहेकॉ 845 राठोड     
 

   पोहेकॉ 845 राठोड eks  ua  

 पोहकॉ /2812 सवनकर 8975527310

 
 


