
पो टे   उमर  72/2023गु. र .न कलम324,323,504,506भादवी माणे. 

ज हा/ठाणे  गरुन.घडला /गु हा दाखल/ 

ा  द. वेळ 

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

   हक कत  

, उमर   गु हा घडला.ता वेळ ठकाण 

द 25/03/2023 रोजी रा ी 
20.00च े सुमारास 

फयाद या घरासमोर रोडवर 

बौ  वहारा जवळ मौज े

कारला ता.उमर   

 
 

दाखल  -- द26/03/2023वेळ 

08:08 वा. 
टे डा न ं 007 

 

गरुनं—
72/2023कलम 

324,323,504, 

506 भादवी  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दशा व अतंर:- 

उ रेस 13 क.मी. 

फयाद चे नाव: गणेश द ा पवार 

वय 35 वष यवसाय शेती राहणार 

कारला ता. उमर  

मो.नं.9975476170 

 

आरोपी नाव:--  

गेला माल:-- उिशराचे कारण - 

जखमी उपचार घेऊन पोलीस 

टेशनला आ याने 

खलुासा,----- सागर वनंती वर नमूद ता वेळ  व ठकाणी यातील फयाद ने 
आरोपीस तुझे जेवण झाले आहे तू घर  जा असे हणा याने याचा राग 

येऊन आरोपीने हातात दगड घेऊन फयाद या डो यात मा न दखुापत 

केली व जिमनीवर पाडून  लाथा मारहाण क न हातातील दगडाने त डावर, 

पाठ त मा न दखुापत क न िशवीगाळ क न जीवे मार याची धमक  

दली वगरेै फयाद  व न मा. पो. िन. सा यां या आदेशाने गु हा दाखल 

क न तपास पोहेकॉ/465 सवई यां याकडे दला. 
 

 दाखल करणारा पीसओ :-HC2084 खेडकर उमर मो.नं 
 

भार  अिधकार  –मा. पो.िन.सा.पाट ल मो. 9923104521 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 

 



iksLVs fgek;ruxj xqju 67@2023dye]294]323]504]506]34]Hkknfo fnukad 26@03@2023 
 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

i-uk-dk-xqjua @ 
dye 

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

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
fgek;r 
uxj 
 
 

xqUgk ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &  
fnukad 
25@3@2023jksth22¾15ok
-trkpslqekjkl 
lkoZtfud cksjojveksy 
pkSd rkyqdk 
fgek;ruxj  
 
 
  
xqUgk nk[ky-rk- 
osG-%& 
fnukad 26@03@2023 
jksth 02-22 ok 
-uksan uacj 07 oj   

xqUgk @ vijk/k 

dzaekd  

xqju   
67@2023 
dye] 
294]323]504 
]506]34]Hkknfo   
 
iksyhl fu;a=.k d{k 
;sFks izkIr fnukad o 
osG  
fn 26@03@2023  
ps 07%00 oktrk 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
fQjkst [kku firk ;qlqQ [kku 

iBk.k o;]50 o"kZ O;olk; O;kikj 

jkg.kkj mej pkSd fgek;ruxj 

rkyqdk fgek;ruxj ftYgk ukansM 

eksckbZy Øekad 9423200665 

¼tkr] eqfLye½ 

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

  

 

vkjksih vVd ukgh 

 

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

vkjksihl rqEgh lkoZtfud cksjps fi.;kps ik.kh yksdkauk Hk: |k o uarj rqEgh rqeP;k 

foVk fHktok vls Eg.k.;kl xsyk vlrk ;krhy vkjksih ;kauh rw dks.k lkax.kkj vls 

Eg.kwu fQ;kZnhl vkbZ o cfg.khoj v'yhy Hkk"ksr f'kohxkG d:u xPph èk:u 

fQ;kZnhl ykFkk cqDD;kus iksVkr ikBhr o Nkrhoj eqDdkekj ekjyk o vkjksih Øekad 

2]]rs 3] ;kauh rs ikgwu fQ;kZnhl FkkiMkcqD;kfu]  ekjgk.k d:u] lokZauh lax.ker 

d:u rqyk thokus [kre d:u Vkdrks v'kh èkedh fnyh oxSjs etdqjkps tckc o:u 

ekuuh; liksuh egktu lkgsc ;kaP;k vkns'kkus oj çek.ks xqUgk nk[ky d:u iq<hy 

rikl dkeh chV ,-,l-vk;- dkax.ks eWMe ;kaP;kdMs fnyk eksckbZy uacj]9921623333 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&   
liksuh egktu lkgsc iksLV fgek;ruxj eksckbZy Øekad 9689707038 
 gs fn-26-03-2023 jksth osG 02-23 ok LVs-Mk 08 oj jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %& HksV iq<s pkyq 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iksfu Jh Hkqluqj lkgsc iksLV fgek;ruxj eksckbZy Øekad 9834774799  
rikfld vf/kdkjh %&   
liksmifu dkax.ks eWMe iksLVs fgek;ruxj] eksckbZy uacj 9921623333 
nk[ky dj.kkj %& 

 iksgsdk 2281 yk;d 'ks[k] iksLVs fgek;ruxj eksckbZy uacj]7888218751 

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

 iksmifu Jh Mh-ds dne  iks-fu-d{k ukansM eks ua 9921460435 

lax.kd vkWijsVj%&  

 eiksdkW@1227 Mksjys  eks ua 8605467274 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
 

 

 



 

पोलीस ठाणे मु ामाबाद  गुरन 49/2023 कलम 12 अ म.ज.ुका. माणे दाखल  

पोलीस ठाणे 

मु ामाबाद     . .             

.       

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

गुरन 49/2023 

 

कलम 12 अ 

म.ज.ुका. माणे 
दाखल 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.घ.ता.वेळ ठकाण.  

दनांक 25/03/202 3रोजी 
16.30.वाजताच ेसमुारास  

अमतृ देशमखु यांचे घरासमोर 

रोडवर दोन ुप म ये 

बारहाळ . येथ ेता.मखेुड  

 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनांक 26/03/2023 

वेळ 00.09 वाजता 
न द नबंर 02. 

 
 
 

िमळाला माल  

जगुाराच ेसा ह य व 

4430=00एकुन  

 
 

फयाद च ेनाव : - 

वशाल हादराव सूयवंशी वय 32 वष यवसाय नोकर  पोउपिन 

पोलीस टेशन मु माबाद मोबाईल नंबर.9975802890. 

 

आरोपी - 
  

 वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीने 

वनापरवाना बेकायदेशीर र या सवजिनक ठकाणी 
12 आरोपी प यावर पैस ेलावून ितरट नावाचा जगुार 

दोन ुप म ये खेळत असताना िमळून आल े हणनू 

गु हा दाखल  

 

तपास अिधकार  ---Npc 2605पवार  
मो नबंर 8975766433. 

 

भार  अिधकार  ----सपोिन भालचं  प माकर ितडके 

ितडके पो टे मु माबाद मो नबंर 9823156052 

 

दाखल करणार पो. टे मु ामाबाद LHC 379.मरेवाड 

पोलीस टेशन मु ामाबाद 

मो न 9075088353 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 

 



 

पोलीस ठाण ेमु ामाबाद   गुरन 50/2023 कलम 65 (E) म दा का माण ेदाखल दनांक 26/03/2023 

   

पोलीस ठाण े

मु ामाबाद     . .             

.         

गुरन व कलम ग.ुदा.ता.वेळ व 

ठकाण 

त ार देणार यांच ेनाव व प ा 
मो.न. 

हक कत 

गुरन 50/2023 

 

कलम 65 (E) म दा का 
माणे दाखल 

 
 
 
 
 
 
  
 

गु.घ.ता.वेळ ठकाण. 

दनांक 25/03/202 

3रोजी 17.45 वाजताच े

सुमारास जय भवानी 
हॉटेल या आडोशाला.   
ता..मखुेड. 

 
 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनांक 26/03/2023 

वेळ  01.32वाजता 
न द नबंर 04 

 
 
 
. 

फयाद चे नाव : - 

वशाल हादराव सयूवंशी वय 32 

वष यवसाय नोकर  पोउपिन 

नेमणूक पोलीस टेशन मु माबाद 

मोबाईल नबंर9975802890. 

 
 
आरोपांची – 

 िमळाला माल  

गावठ  हातभ ट  10.िलटर दा  

ित िलटर100/  दरा माणे 

1000/ पये माल िमळून आला 
 
 

 वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी ने   आप या ता यात 

हातभ ट ची गावठ  दा  10 िलटर ित िलटर 100/  पये दरा माणे 

1000/ पये चा  माल चोरट  व  कर याचे उ ेशान े   

 वतः या  ता यात बाळगलेला िमळून आला हणनू 

गु हा दाखल    

 

दाखल करणार पो. टे मु ामाबाद 

LHC 379.मरेवाड पोलीस टेशन मु ामाबाद 

मो न 9075088353 

 

तपास अिधकार  Npc 2605.पवार  मु माबाद 

मो.नं.8975766433. 

 
भार  अिधकार   - सपोिन भालचं  प माकर ितडके पो टे मु माबाद मो 

नंबर 9823156052 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 

 



 

 

पोलीस ठाणे  मु ामाबाद    गुरन 51/2023 कलम 65 (E) म दा का माणे दाखल दनांक 26/03/2023 

 

पोलीस ठाणे 
मु ामाबाद     . 

.             .         

गुरन व 
कलम 

ग.ुदा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांचे नाव व प ा 
मो.न. 

हक कत 

गरुन 
51/2023 
 

कलम 65 

(E) म दा 
का माणे 
दाखल 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण 

. दनांक 25/03/202 3रोजी 
18.15वाजताचे सुमारास जय 
वा मीक  हॉटेल या 
आडोशाला.   ता..मुखेड. 
 
 
 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ 
दनांक 26/03/2023 

वेळ  01.54.वाजता 
न द नंबर 06. 

फयाद चे नाव : - 
वशाल हादराव सूयवंशी वय 32 

वष यवसाय नोकर  पोउपिन 
नेमणूक पोलीस टेशन मु माबाद 
मोबाईल नंबर9975802890. 

 

आरोपांची -  

िमळाला माल  

गावठ  हातभ ट  08िलटर दा  
ित िलटर100/  दरा माणे 

800/ पये माल िमळून आला 

 वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी 
ने   आप या ता यात हातभ ट ची गावठ  दा  08 िलटर 
ित िलटर 100/  पये दरा माणे 800/ पये चा  माल 

चोरट  व  कर याचे उ ेशाने  
वतः या  ता यात बाळगलेला िमळून आला हणून गु हा 

दाखल  

 

तपास अिधकार  - Npc 2605.पवार  मु माबाद 

मो.न.ं8975766433. 

 

दाखल करणार पो. टे मु ामाबाद -  

LHC 379.मरेवाड पोलीस टेशन मु ामाबाद 

मो न 9075088353. 

 

भार  अिधकार  – सपोिन भालचं  प माकर ितडके पो टे 
पो टे मु माबाद मो नंबर 9823156052 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 



 

पोलीस ठाण ेमु ामाबाद    गुरन 52/2023 कलम 65 (E) म दा का माणे दाखल 

 

पोलीस ठाणे 

मु ामाबाद     . 

.             .         

गरुन व 
कलम 

गु.दा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांचे नाव व प ा 
मो.न. 

हक कत 

गरुन 
52/2023 
 

कलम 65 (E) 

म दा का 
माणे दाखल 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.घ.ता.वेळ ठकाण. 

दनांक 25/03/202 3रोजी 
18.50वाजताचे सुमारास जय 
भवानी खानावळ हॉटेल या 
आडोशाला.   ता..मखेुड. 
 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ 
दनांक 26/03/2023 

वेळ  02.04वाजता 
न द नंबर 07 

 

फयाद चे नाव : - 
माधव आ दनाथ पवार वय 36 वष 
यवसाय नोकर  पोना 2605 

पवार  मु माबाद मोबाईल 
नंबर8975766433. 

आरोपांची -  
िमळाला माल  

गावठ  हातभ ट  07िलटर दा  ित 
िलटर100/  दरा माणे 700/ पये 
माल िमळून आला 

 वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी 
ने   आप या ता यात हातभ ट ची गावठ  दा  07 िलटर 
ित िलटर 100/  पये दरा माणे 700/ पये चा  माल 

चोरट  व  कर याचे उ ेशाने  
 वतः या  ता यात बाळगलेला िमळून 

आला हणून गु हा दाखल  

 

तपास अिधकार  HC2319. िस े र मु माबाद 

मो.न.ं762048148. 

दाखल करणार - पो. टे मु ामाबाद 

LHC 379.मरेवाड पोलीस टेशन मु ामाबाद मो न 
9075088353. 

भार  अिधकार  - सपोिन भालचं  प माकर ितडके 
पो टे मु माबाद मो नंबर 9823156052 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 

 

 



 

पोलीस ठाण ेमु ामाबाद   गुरन 53/2023 कलम 65 (E) म दा का माणे दनांक 26/03/2023 
  

पोलीस ठाणे 

मु ामाबाद     . 

.             .         

गरुन व 
कलम 

गु.दा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांचे नाव व प ा 
मो.न. 

हक कत 

गरुन 
53/2023 
 

कलम 65 (E) 

म दा का 
माणे दाखल 

 
 
 
 
 
 
 
 

गु.घ.ता.वेळ ठकाण.- 

दनांक 25/03/202 3रोजी 
19.30.वाजताचे सुमारास  य ू
मराठा मटन खानावळ हॉटेल या 
आडोशाला.   ता..मखेुड. 
 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ- 

 दनांक 26/03/2023 

वेळ 02.09वाजता   
न द नंबर 08 

 

 

फयाद चे नाव : - 
माधव आ दनाथ पवार वय 36 

वष यवसाय नोकर  पोना 
2605 पवार  मु माबाद मोबाईल 
नंबर8975766433. 

 

आरोपांची -  

िमळाला माल  

गावठ  हातभ ट  09िलटर दा  
ित िलटर100/  दरा माणे 

900/ पये माल िमळून आला 

 वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी 
ने   आप या ता यात हातभ ट ची गावठ  दा  09 िलटर 
ित िलटर 100/- पये दरा माणे 900/ पये चा  माल 

चोरट  व  कर याचे उ ेशाने  
वतः या  ता यात बाळगलेला िमळून आला हणून गु हा 

दाखल  

 

तपास अिधकार  HC2319. िस े र मु माबाद 

मो.न.ं762048148. 

दाखल करणार पो. टे मु ामाबाद 

LHC 379.मरेवाड पोलीस टेशन मु ामाबाद मो न 
9075088353. 

भार  अिधकार  - सपोिन भालचं  प माकर ितडके पो टे 
पो टे मु माबाद मो नंबर 9823156052 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 

 

 



  
  

 

गुरन 66/2023 
कलम 143, 323, 
504, 506 भादिव 
 

िद.25/03/2023  रोजी 
चे 22:15वाजता चे 
सुमारास िफय िदचे 
घरासमोर   
उमरचौक   दि णेस 
500मी. 
.
 
 
 

िद.26/03/2023 रोजी 
00.54 वाजतान द . 
03वर 
 
 
 
 

माधव सह िप.राजे सह 
च हाण वय 40 वष यावसाय 
शेती रा.उमरचौक िहमायतनगर 
ता.िहमायतनगर 
िज.नांदेड.मो.नं.7038385030
. 
 

- 
 

      सिवनय सादर िवनंती की, वर नमुदा ता वेऴी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी गैरकाय ाची मंडऴी जमवुन िफय िदस तु सरकारी बोरचे पाणी 
िवटीवर टाक यास का घेतोस हे मा या लोकांसाठी आहे असे हणुन 
िफय िदची ग ची ध न लाथाबु याने मु का मार मारला व िशवीगाळ 
केली ते पाहुन िफय िदचे वडील,भाऊ आमचे मुलास व भावास िवनाकारण 
का मारहाण करता असे िवचारता यांना पण आरोपीतांनी थापडाबु याने 
मारहाण क न तु हाला िजवाने खतम क न टाकतो अशी धमकी िदली. 
वगैरे मजकुराचे  जबाब व न  मा.सपोनी /महाजन साहेब यांचे आदेशाने 
वर माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी WASI  
 

पोहेकॉ /2281 शेखलायकमो.नं.7888218751  

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

WASI कागणे मॉडम मो .न. 9921623333 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 

 

 



पो ट धमाबाद ग.ुर.न.59/2023 कलम 324, 323, 504, 506, 34 ipc दनांक 26.03.2023 

पो टेच ेनाव गुरन कलम गु हा घडला तार ख 

वेळ  व ठकाण 

फयाद च ेनाव खलुासा 

पो ट धमाबाद ग.ुर.न.59/2023 

कलम 324, 323, 

504, 506, 34 ipc  

गु हा घडला तार ख-

दनांक 24.03.2023 

रोजी सकाळ  11.00 वा. 
करखलेी िशवारात 

ता.धमाबाद 

 
गु हा दाखल तार ख -

दनांक 26.03.2023 

चे.वेळ 13.15 वा 
टे.डा.नोद न 13 

 
दाखल करणार-

सपोउपिन नागलुवार 

पो ट धमाबाद 

मो.न.9421294109 

फयाद च े नाव-बालाजी 
ल मण पांचाळ वय 23 

वष यवसाय शेती 
राहणार िचकना तालुका 
धमाबाद मोबाईल नंबर 

7350055624 
 
आरोपीच ेनाव- 

आरोपी अटक-आरोपी 
अटक नाह  

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीतांनी सगंणमत क न आरोपी मांक 1. यांनी पैस े

दे याच े कारणाव न फयाद  िशवीगाळ क न लाथा 
बु यान ेमारहाण क न कमरेचा बे ट काढून पाठ वर सपा 
सप मारहाण क न डो यात दगडान ेमारहाण क न जखमी 
केल े आरोपी मांक 2,3 यांनी िशवीगाळ क न थापड 

बु यान ेमारहाण क न जीवे मार याची धमक  दली आहे 

वगैरे मजकुराच े जबाब व न मा.पो.िन साहेबाचं े आदेशान े

बाजुस माण ेगु हा दाखल. 

 
 
तपासीक अमलदार- सपोउपिन आडे पो ट धमाबाद 

मोबाईल नंबर 9923692588 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 



 

पोलीस टेशन कंुटूर गुरनं.  52 /2023 कलम324,323,504,506,34  भादवी दनांक26/03/2023 

पो. टे
च ेनाव 

गुरण ंव कलम गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण 

व दाखल ता. वेळ  

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 
खलुासा  

कंुटूर गुरन 52/2023 

 कलम 324,323, 

504506, 

34 भादवी 
 
 
 
 
 

द. 25.03.2023 च े20:30वा.च े

समुारास मौज ेकु णूर  

जय भवानी शाळेसमोर ल 

बरबडा रोडवर 
 
 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:-  

द 26/03/2023 च े13:59 वा 
टे.डा न द .   14वर  

 
दाखल करणार :- 

NPC 2655 साईनाथ 

व ठलराव िशंदे 

पोलीस टेशन कंुटूर  

मो. न.ं7030334232 

फयाद  नाव:-ओमकार सुधाकर 

व टमवार वय 25वष यवसाय 

िश ण रा. कु णूर 

तालुका नायगाव ज हा नांदेड  

जात कोमट  

मो..न.ं9767050209 

 
 
आरोपीच ेनाव:-  

 

गेला माल:- िनरंक 

िमळाला माल:- िनरंक 

खलुासा_----सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकानी यातील 

आरोपीतानी सगंणमत क न फयाद त बोलावनू घऊेन हणाल ेक  त ू

मला मारणार होतास आता मार अस े हणनू दोघांनी िमळून फयाद ला 
िशवीगाळ क न थापड बु यान ेमारहाण क न आरोपी मांक 01यांनी 
या या हातातील ट ल या कडेन े फयाद या डो यात मा न डोके 

फोडल े व आरोपी अनु मांक 02यान े फयाद स हणाला क  त ू जर 

आम या नादाला लागला तर मारतो अशी जीव ेमार याची धमक  दली 
वगैरे मजकुराच ेजबाब व न वर माण ेगु हा दाखल क न मा. API 

साहेबां या आदेशान ेपुढ ल तपास कामी 
HC/ 1181 कुमरे साहेब यां याकडे दला 
 

भार  अिधकार  - माधव िशवाजी पुर  सहा यक पोलीस िनर क पो टे 

कंुटूर मो. न8668543100 

तपािसक अमलंदार- HC1181 कुमरे साहेब पो टे कंुटूर 

म ..न.8208788324 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 

             



iksLVs ps uko bLykiqj xqju  29@2023dye]457] 380 ]Hkknfo  fn 26@03@2023 
 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks  

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

i-uk-dk-xqjua @ 
dye 

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

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
bLykiqj 
 
 

xqUgk ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &  
fnukad 25@3@2023 
jksth 20%00 ok-rs fn 
26@03@2023 jksthps 
06%00 oktrk ps njE;ku  
fQ;kZnhps  ?kjh  ekSts 
f’kouh  rk-fduoV  
 
 
 
 
fn’kk varj 
  nf{k.ksl  18 fd eh   
 
  
 
xqUgk nk[ky-rk- 
osG-%& 
fnukad 26@03@2023 
jksth 13-15 ok 
-uksan uacj 17  oj   

xqUgk @ vijk/k 

dzaekd  

xqju   
29@2023 
dye] 
457] 380 ]Hkknfo   
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& larks”k 
fnyhi dksVyokj o; 42 o”ksZ  
O;olk;  O;kikj jk-f’kouh rk-
fduoV  tkr  dkseVh eks ua  
7588848917 
 
 
 
 
-,Qvk;vkj izr fnyh dk; &gks; 
 
vkjksihps  uko  %&vKkr   

 

vkjksih vVd  & ukgh 

 

 

pksjhl xsysyk eky %& lksU;k 

pkanhps nkehus o jks[k 2000@&#i;s  

vlk ,dq.k 3]75]500@&# pk eky 

 

 

[kqyklk%& lknj fouarh dh] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh] ;krhy fQ;kZnh gs R;kaps 

laiq.kZ  dqVawcklg eqyhph izd̀rh fBd ulY;kus rhl nok[kkU;kr nk[ky dj.ks dkeh ukansM 

;sFks xsys vlrk ;krhy vKkr vkjksihus R;kaps ?kjkpk yks[kaMh dMh dksaMk rksMqu ?kjkr 

izos’k  d#u xksnjst  dikVkr Bsoysys  lksU;kps  nkxhus lksU;kps xaB.k  out  75 xzWe  

pkanhps nkxhus 10 rksGs o jks[k 2000@&#i;s  vlk ,dq.k 3]75]500@&# pk eky  pks#u 

usyk oxSjs  fQ;kZnhps tckc o#u xqUgk nk[ky- 

 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksmifu lkoar  iks LVs bLykiqj eks ua  
9922341526  
gs fn-26-03-2023 jksth osG 13-30 ok LVs-Mk 22 oj jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %& HksV iq<s pkyq 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksmifu cks/kxhjs iks LVs bLykiqj eks ua   8767824996 
 
rikfld vf/kdkjh %&  iksmifu lkoar  iks LVs bLykiqj eks ua  9922341526  
 
 
nk[ky dj.kkj %& iksmifu  enzsokj iks LVs bLykiqj eksua  9823178422 
 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vKkr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
  

 

 

 

 



 

iksLVs ps uko dqaVwj 06@2023dye]174 lhvkjihlh  fn 26@03@2023  
 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks  

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

i-uk-dk-xqjua @ 
dye 

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

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
dqaVwj  
 
 

vk e ̀ ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &  
fnukad 24@3@2023 
jksth 06%30 ok- rs  
08%00 oktrk ps njE;ku  
ekSts dq”.kqj ‘ksr f’kokj 
e;rkP;k ‘ksrkrhy /kq;kZ 
ojhy fyackP;k >kMkyk  
 
 
 
 
fn’kk varj 
  iqosZl 15  fd eh   
 
  
 
vk è  nk[ky-rk- 
osG-%& 
fnukad 26@03@2023 
jksth 15-13 ok 
-uksan uacj 15   oj   

vk è dzaekd  

 
06@2023 
dye] 
174 lhvkjihlh   
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& iou 
O;adVh tk/ko o; 22 o”ksZ O;olk;  
‘ksrh jk-dq”.kwj  rk-uk;xko  ftYgk 
ukansM eks ua  7028561223 
 
 
 
-,Qvk;vkj izr fnyh dk; &gks; 
 
Ek;rkps   uko  %&O;adVh vukth 

tk/ko o;  65 o”ksZ  O;olk; ‘ksrh 

jk-dq”.kwj rk-uk;xko  ft-ukansM   

 

Ekj.kkps dkj.k   & e;rkps ukokoj 

vlysys cWdsps dtZ dls QsMkos  

‘ksrke/;s  ;ko”khZ tkLr fid fidys 

ukgh ukihd gks#u uqdlku >kys 

Eg.kqu QxGkl ?ksoqu ej.k ikoys- 

 

mf’kjkps dkj.k %&vkt jksth  iks 

LVs yk ;soqu fnysY;k vtkZ o#u  

 

 

[kqyklk%& lknj fouarh dh] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh] ;krhy lnj vk è e/khy 

e;rkP;k ukokoj vlysys  ‘ksrk ojhy cWdsps  dtZ dls QsMkos  ‘ksrke/;s  ;ko”khZ  tkLr  

fid  fidys ukgh ukihd gksoqu uqdlku >kys eqykps f’k{k.k dls djkos  ;k lrr 

fparsr jkgqu ‘ksrhP;k ukihdhyk daVkGqu e;rkps ‘ksrkrhy /kq&;kojhy fyackP;k >kMkyk 

nksjhus xGQkl ?ksoqu ej.k ikoys oxSjs  etdqjkps [kcjh vtkZo#u vk è nk[ky- 

 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& liksfu egknso  iqjh iks LVs dqaVwj eks ua  
8668543100 
gs fn-26-03-2023 jksth osG 15-58 ok LVs-Mk 17 oj jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %& HksV iq<s pkyq 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu egknso  iqjh iks LVs dqaVwj eks ua  8668543100 
  
rikfld vf/kdkjh %&  iksmifu lat; vVdksjs iks LVs dqaVwj eks ua  8669182128 
 
 
nk[ky dj.kkj %& iksuk @2655 lkbZukFk f’kans iks LVs dqaVwj eks ua 7030334232 
 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
  

 



पोलीस टेशन हादगाव आ . 12/2023 कलम 174Crpc माण े द 26/03/.2023 

पो. टेचे नाव आ .व कलम  आ  घडला ता. वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयाद चे नाव प ा व मोद  नं , आरोपीच े

नाव व प ा , आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव  आ   . 

12/2023कलम 174 

Crpc माणे  

 
  

 26/03/2023 चे 15:00 वाजनचेे पूव  

वेळ न क  नाह  मौज ेबनिचचंोली 
गावठान पूवस 07 कमी  
 
 
 

दशा :- पूव स 07 कमी  
 
आ .दाखल  ता.वेळ:- द 

26/03/.2023 चे 16:40 वा टे.डा न द 

 21 वर  

 
 

 खबर देणारा चे नाव:-   व ठल दतराव 

पऊळ  वय 26 वष यवसाय शेती रा 
बनिचचंोली ता हदगाव   मोन.8329661039 

 
 
 
 
  
 मयताचे नाव :- द राव व ठल पऊळ वय 

65 वष  

 या. मजरु  रा. मोहपुर ता कनवट हम ु

मनलुा (ख)ू ता हदगाव        

 
 
 

 मयताचे कारण :- गळफास घेऊन मृ य ू 

 
 
 

खुलासा, 
             सादर वनतंी क  , नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील  खबर देणार यांनी पो टेला येऊन खबर दली क  

यातील मयत हा दा  प याचे सवयीचा होता या नशते 

िलबंाचे झाडाला गळफास घेऊन आ मह या केली हणनू वर 

माणे आ  दाखल क न पुढ ल चौकशी व तपास कामी  मा. 
पो.नी साहेबां या आदेशान े HC/2817 मुडं क साहेब  

यां याकडे दला  
  
 

दाखल करणार :-HC/35 िचतंल े साहेब पो टे हदगाव 

मोन9284056205 

 

तपािसक अमलंदार :- HC/2817 मुडं क साहेब पो टे हदगाव 

मोन .7774032817 

 

 भेट देणारे अिधकार  :-PSl गायकवाड साहेब 

सोबतHC/2817 मुडं क 

 रवाना वेळ 16:55 टेडा नं. 22 वर 

मोन.7774032817 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 

 

 



पो. टे मनाठा गुरन 31/2023 कलम 283 भा द वी दनांक:- 26/03/2023 

पो. टे 

च ेनाव 

गुरन ंव कलम  गुरन.घ.ता.वेळ व 

ठकाण 

फयाद देणार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा गुरन 31/2023 कलम 

283 भा द वी  
माणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 

 दनांक. 26.03.2023 

रोजीचे  16.00वा ट  पॉ ट 

मोज े मराठा तालकुा 
हदगाव 

 
गु.दा.ता.वेळ 

दनांक:- 26/03/2023 

वेळ 17.22 वा.न द नं 9 वर  

 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद :-  सभंाजी नारायण 

नरवाडे वय ५३ वष चालक पो 
का ब न 3001 नेमणकू पो टे 

मोबाईल नबंर 8605019739 

 
    

FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 

आरोपी :....  
 

सादर वनतंी क वर नमदु तार ख वेळ व ठकाणी यातील आरोपीन ेआपल ेता यातील 

मॅ जक ऑटो म ये बसले या पाच वाशासह रोडचे म यभागी ट  पॉइंटवर येणारे जाणारे 

परवाशांचे जी वतास धोका होईल व वाहनास अडथळा िनमाण होईल अशा थतीत रोडवर 

उभा केलेला िमळून आला वगरेै माचकुराच े फयाद व न गु हा दाखल क न पुढ ल चौकशी 
व कायवाह  कामी मा.सपोनी ी शेकडे सा यां या आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढ ल 

तपास कामी HC 1750 देव डे यां याकडे दला. 
 
 
 

तपासीक अिधकार  यांचे नांव :- HC2123 िगर  पो टे मनाठा  मो नं 9604822123 

 
दाखल करनारा- HC47 उघडे पो. टे.मनाठा  मो.नं. 7350694447 

 
पो. टे. भार  अिधकार  यांचे नांव व मोबाईल नंबर:- मा.स.पो.िन.साहेब पो. टे.  मनाठा 
मो. नं. 
 
 
केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सणुतां:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkir  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 

 

 

 

 



           

पोलीस टेशन माहुर गुरन. 33/2023 कलम ,452,323, 504,506,34 भा.द.वी. माणे.द .26/03/2023 

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

    ववरण 

माहुर गुरन. 33/2023 कलम 

452,323, 504 

,506,34,भा.द.वी.  

 

 

 

 

 

 

 

गेला माल -  िनल  

गु हा.घ.ता.वेळ व ठकाण :  

दनांक 25/03/2023 रोजी साय.05.00  

वा. चे समुारास फया दचे घर  

मौजेिशऊरद णेस30 कमी 

ता.माहुर. 

 

गु हा.दा.ता.वेळ :- 

द.26/03/2023 चे वेळ :- 

13.54 वा. टे.डा.क.13 वर  

 

उिशरा चे कारण- फयाद ने 

उपचारक नआजरोजीपो. टे. 

लायेऊनत ार द याने 

फयाद  नाव :- मकंुुदराव आनदंराव राऊत 
वय 65 वष यवसाय शेती राहणार 
िशउरतालुकामाहूर ज. नादेंड, मोबा. 
9921518713 

 

आरोपीचे  नाव:- 

 

फयाद स Fir ची त दली कवा नाह  :- दली. 
आरोपी अटक ता.वेळ :- नाह  

दाखल करणार :-PSO/hc एम बच हाणब. नं. 
34 साहेब पो. टे. माहुर. मो.नं. 9423306249 

त.अमंलदार  :-npc/ 777 आडेपो. टे . माहुर 

मो.न7020105812 

खुलासा   सादर वनंती क , वर नमदु तार ख वेळ  व ठ कानी यातील 

फया दनेगावातील पंचा सम  याचें शेत सव नंबर 39 िशउर िशवाराम ये 
फयाद  व आरोपीचे शेत सामाियक पानंदनम येनालीकाढ याचे काम क न 

घेत असताना यातील आरोपी मांक एक ते तीन यानंी सगंणमात क न 

फयाद  सिशवीगाळ क न लाथा बु यांनी मारहाण क न जवे मार या या 
धम या द या यानंतर यातील फयाद  वसा ीदार प ी घर  याचें घरात 

बसनू असताना यातील आरोपी मांक चार यानंी फयाद चे घरात घुसनू कुठे 

आहेत तुमची मुले 
आज याचामडुदापाड यािशवायराहणारनाह अंशीशी वगाळक न 

लाथाबु यानेमारहाणकेलीवगेरे मजकूरचेजबाबा व न मा.पो.िन. साहेब याचें 

आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी बट npc /777 व. एस. 

आडेया येकडे दला.  

पो. टे. भार  अिध. 

:- पो.िन. ीिनतीनकाशीकरसाहेब,पो. टे. माहूरमो.न.9527988931 

केलेला तपास:-  

मा.पो.अिध क सा. 

याचें सुचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkir  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 



पोलीस टेशन अधापरू भाग 1त े5गुरन ं89/2023 कलम 379. माण.े द 26/03/2022 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु हा फयाद  व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापूर ग.ु र.न ं89/2023 

कलम 379. भा.द.वी. 

गु हा घडला तार ख वेल व 

ठ काण =  द 26/03/2023 रोजी 
06:30 ते09:30 वा चे सुमारास 

अधापूर ते तामसा जाणारे रोडवर 

तपोवन बौ द वहार येथे 

ता.अधापूर पशिचमेस अधा 
क .मीर ज.नांदेड . 

 
 

        गु हा     दाखल तार ख  

26/03/2023 टे डा  022 

वेळ   

17.56. 
                      . 

 फयाद  = राज ूम लकाजनु 

िशवणकर वय वष 32 यवसाय 

शेतीकाम राहणार लहान ता.अधापूर 

ज.नांदेड मोबाईल नंबर 

8329406987. 
 
 
 

आरोपी=  

 

गेला माल  = एस पी .ह डा कंपनीची 
मोटार सायकल मांक MH 26 BG 

8192 रंग काळा यावर लाल प टा 
असलेली जची अदंाजे कंमत 

25000/ पय  

 

िमळाला माल = िनरंक. 

 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठ काणी यातील अरोपीन े

फयाद ची मोटारसायकल मांक MH 26 BG 8192 ह  चाभरा ते 

लहान रोडलगत असले या भा कर राघोजी इंगळे यांच ेशेतात उभी 
केली असता फयाद स न वचारता घेवून जात होता फयाद ने 

यास आवाज दला असता चोरटा आरोपी हा थांबला नाह  तो 
िनघनू गेला परत याचा पाठलाग कर त असता भेटला नाह  परत 

फयाद  व सा ीदार लहान गावाकडे येत असताना अधापुर ते 

तामसा जाणारे रोडवर तपोवन बौ द वहार ता.अधापूर येथे सदर 

अरोपी मोटार सायकल सह िमळून आला यास पकडून पोलीसाना 
कळवनू पोलीस टेशनला अरोपीस घेवून येवून फयाद या त र  

जबाब व न मो.सा.चो न नेले आहे वगरै फयाद व न गु हा 
दाखल.  

तपास = पो ना../2544 आणेबोईनवाड  मोबाईल नंबर 

9529971005. 
 

दाखल करणार = HC/999 येमेकर पोलीस ठाणे अमंलदार पो ट 

अधापूर मोबाईल नंबर 9923670999. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkir  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 

 
 



पोलीस टेशन मदुखेड गुरन -  57/2023कलम 65 ई म ो. का. द 26/03/2023 

पोलीस 

टेशनच े

नाव   

.गुरन व कलम गुरन घ. ता. वेळ. व ठकाण फयाद च ेनाव खलुासा 

मुदखेड .गुरन -  

57/2023कलम 65 ई म 

ो. का. 
 
 
 
गुरन - दाखल ता.वेळ. 

द.26/03/2023 रोजी 
19.09 वा  टे डा 21 वर 
 
 
दाखल करणार- pso  

HC 2136 वांचेवाड मो. 
. 7218872336 

दनांक - द.26/03/2023 च ेवेळ 

09.10वा. मौज ेपांगरगाव तांडा 
द णसे 10 क  .मी. 
 
 
 
 
िमळाला माल -10 िलटर 

हातभ ट ची दा  कमती 
500 .व 30 िलटर रसायन 

कमती 600 . असा एकूण 

1100 .चा माल 

 
 

फयाद  - अर वंद यंकटराव 

िशंगार पुतळे  वय 36वष  

यवसाय  .पो.का 
3021पोलीस टेशन मुदखेड  

मो. न. 7972379618 

 
आरोपी-   

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन े वनापरवाना बेकायदेशीर र या वतःच ेता यात 10 

िलटर हातभ ट ची दा  कमती 500  कमती व 30 िलटर 

रसायन कमती 600  असा एकूण 1100  चा माल छोट  

व  कर या या उ ेशान ेता यात बाळगललेा िमळून आला  
वगैरे फयाद व न मा. पो. नी साहेब यां या आदेशान ेगु हा 
दाखल क न पुढ ल  

 
 
तपास - Hc 2187 आलेवर मो. मांक.  9158756087 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkir  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
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पोलीस टेशन मुदखेड. गुरन -  58/2023कलम 65 ई म ो. का.  दनांक - 26/03/2023 

पोलीस 

टेनच ेनाव  

.गुरन व कलम गुरन घ. ता. वेळ. व ठकाण फयाद च ेनाव खुलासा 

मुदखेड .गरुन -  58/2023कलम 

65 ई म ो. का. 
 
 
 
 

गरुन - दाखल ता.वेळ. 

द.26/03/2023 रोजी 
20.09 वा  टे डा 22 वर 
 
 

द.26/03/2023 चे वेळ 09.45वा. मौज े

पांगरगाव तांडा द णेस 10 क  .मी. 
 
 
 
 

िमळाला माल -1) एका पांढ या 
रंगाची10 िलटर कॅन म ये08 िलटर 

तसेच अधा क् िलटर मते या दा  

बसलर  बॉटल म ये अधा अधा िलटर 

व एक िलटर मते या बसलर  म ये 

एक िलटर याम ये हातभ ट ची दा  

कमती 50 . माणे एकूण 10 िलटर 

गावठ  दा  कमती 500 . २)  देशी 
दा  िभंगर  सं ा लेबल असलेली 
180ML ची 19 बॉटल कमती एकूण 

1330 असा एकूण 1830 .चा माल 

फयाद  -रामदास 

पी. नरिसंग आवळे 

वय 36वष  

यवसाय  .पो.का 
703 पोलीस टेशन 

मुदखेड  मो. न. 

7972185379 
 
 
 
 

आरोपी-   

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद  व सा ीदार यांनी नमूद ठकाणी आरोपीता व  

छापा टाकून आरोपीने याचे ता यात हातभ ट ची दा  10 

िलटर कमती 500  ची व देशी दा  िभंगर  सं ा 180ML या 
19 बॉटल कमती 1330 असा एकूण 1830  चा माल 

वनापरवाना बेकायदेशीर र या सु ट  कर या या उ ेशाने 

बाळगलेला िमळून आला वगरेै फयाद व न मा. पो. नी साहेब 

यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल  

 
 

दाखल करणार- pso  HC 2136 वाचेंवाड मो. . 7218872336 

 

तपास - Hc 2127 िशंदे मो. मांक.  9552516283 
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पोलीस टेशन मरखेल Cr no. 49/2023  कलम 324,323,504,506 34 IPC दनांक 26/03/2023 

 पोलीस 

टेशन     

Cr no. ग ुघडला व दाखल 

तार ख 

फयाद  व आरोपी खलुासा 

मरखेल Cr no. 49/2023 

कलम 

324,323,504,506 
34 IPC  
 
 

गु. घडला.ता वेळ व 

ठकाण दनांक द. 

25/03/2023 

20.00 वा मौज ेिशवनी, 
ता. देगलरू 

 
 
 
. गु.दाखल दनांक 

26/03/2023 वेळ  16.15 

वां टे.डा 14   

 
 

फयाद देणार-  सजंय 

गंगाराम उपलवार, वय 28 

वष, यवसाय शेती राहणार 

िशवनी, ता.देगलरु  ज हा 
नांदेड. मो.  नं. 9529219269 

 
 

 आरोपी चे नाव  

 
 
. 
 
 
 
 

खुलासा-      सादर वनती क  वर नमदु ता रख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  हा 
भा कर उपलवार यांचे हॉटेल म ये चहा प यासाठ  जात असताना यातील आरोपी 

 1 यास यातील फयाद चा ध का लाग याने यातील आरोपी  1 याने फयाद स 

िशवीगाळ क  लाग याने यातील फयाद ने आरोपी  1 यास चकुुन ध का लागला 
असेल तर मी माफ  मागतो असे हणत •असताना यातील आरोपी 2 याने 

फयाद स थापड बु यान े मकुा मार मा न फयाद स पाठ मागुन दाबुन धरला व 

आरोपी  1 याने याचे खशातील लोखंड  पंच ने फयाद च ेकपाळावर च कानाच े

वर, डा या बाजुस मा न फयाद चे र  काढुन दखुापत केली व यातील आरोपी  1 व 

2 यांनी सगंनमत क न फयाद स िशवीगाळ क न तुला खतम क न टाकतो हणनु 

जवे मार याची धमक  दली वगरेै MLC जबाब व न मा.पो.िन. साहेब यांचे 
आदेशान ेबाजुस माणे गु हा दाखल 

 
 

  दाखल करणार-  NPC 1638  डोईजड पोलीस टेशन मरखेल. 

 
 

तपासीक अिधकार  = पोहेकॉ 2505 कदम. मो.9923606729 

 
 

            

                  

 
 

 

 



पोलीस टेशन मरखेल  गुरण- 50/23  कलम  65(e) मदाका      दनांक  26/03/2023 

 

 पोलीस टेशन  गुरण- /कलम 

 

ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा 

मरखेल गरुण- 50/23  

कलम  65(e) 

मदाका  
 
 
 
 
 
 

ग ु घ ता वेळ व ठकाण 

दनांक 26/03/2023 च े13.45 

वाजता ची सुमारास आरोपीचे 

घरासमोर, तालुका देगलुर 

ज हा नांदेड 

 
 

गु हा दाखल- दनाक 

26/03/2023  वेळ 16.25 

Sd 15 
 
 
 

फयाद - नारायण पांडुरंग यंगाले, 

वय 33 वष यवसाय नोकर  पोकाँ 
2864, पोलीस टेशन मरखेल, 

मोब. न 8261006044 

 
 

आरोपी-   
 

िमळाला माल – 25 िलटर गावठ  

हातभ ट  दा  ित िलटर 100 

पये माणे एकूण 2500 पये 

कमतीचा ो हशण गु ाचा 
माल 

 
 

 

खलुासा-      सादर वनंती क  वर नमूद तार ख व 

वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीने आप या ता यात 

वनापरवाना बेकायदेशीर र या गावठ  हातभ ट ची 
दा  ितचा आंबट व उ ट वास येत असलेली 25 िलटर 

ित िलटर शंभर पये माणे असा एकूण 2500 पये 

कमतीचा ो गु ाचा माल चोरट  व  कर या या 
कर या या उ ेशाने बाळगून िमळून आला वगरेै 

फयाद व न माननीय पोनी. सा. यांच े आदेशाने 

गु हा दाखल क न तपास पोहे का 94 शेख यां याकडे 

दला  
 

. गु हा दाखल करणार NPC 1638 डोईजड, पोलीस 

टेशन मरखेल. 

 

तपास करणार– HC 94 शेख  पोलीस टेशन मरखेल, 

ज हा नांदेड   मोब.  7776067774 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबधंक कायवाह  – िनरंक 
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पोलीस टेशन मुखेड गु रन 80/2023 कलम 283 भादवी      दनांक  26/3/2023 

 

 पोलीस 

टेशन  

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

मखेुड ग ु रन 80/2023 

कलम 283 

भादवी       
 
 

गु हा घडलावेळ व ठकाण- 

द  26/3/2023 रोजी 16:05 

बाबासाहेब आंबेडकर यांच े 

पुत याजवळ  मुखेड नरसी 
जाणारे रोडवर सावजिनक 

रोड   मखेुड  

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

गु हा दा - द. 26/3/2023/ चे 

वाजता टे डा नंबर 39   वर  

वेळ 20:36   वा  
 
 
 
 

फयाद च े नाव:-   गजानन वजय 

अ सापुरे   वय 33 वष यवसाय नोकर  

पोलीस उपिनर क पो ट मखुेड ता, 
मखेुड   ज नांदेड मोनं  9130052062 

 
 
 
 
 

आरोपी च ेनाव:   

खुलासा-      सादर वनंती क  नमूद तार ख वेळ  व ठकानी 
यातील  आरोपी यांचे ता यातील वाहन हे ॉपर  मखेुड 

शहरात डॉ, बाबासाहेब आंबेडकर यांच ेपुत याजवळ मुखेड ते 

नरसी जाणारे सावजिनक रोडवर म यभागी लावनू येणारे 

जाणारे वाहनास अडथळा होईल अशा धोकादायक थतीत 

लावलेला िमळून आला आहे,  वगरेै फयाद व न गु हा दाखल  

दाखल करणार:- ASI  वाघमारे  सर पो टे मुखेड मो न ं

9923481762  
 

 तपास : ASI भारती  पो ट मखेुड मो न ं 

7588068256  
 

मा. पो िन.   वाघ  साहेब मो नंबर 8805957400 

 
 
 
 
 
 



पो. टे. कंुडलवाड   गूरन 35/ 2022 कलम 283 भादवी. द26/03/2023 
 

पो. टे च े

नाव 

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

कंुडलवाड  गूरन 35/2023 

कलम 283 भादवी  
 
 
 
 
 
 

ग.ूघ.ता.वेळ व ठ कान :- 

द.26/03/2023रोजी 
15.30वा. चुंगी नाका 
कंुडलवाड  तालकुा बलोली 
 
 
 
 
ग.ूदा.ता.वेळ : द26/03/ 

2023रोजी 18.52 

वा. टे.डा.  18 वर. 

 
 

फयाद च े नाव  :- सदुशन 

चं कांत कमलाकर वय 37 वष 

यवसाय नोकर  पो.का 237 

नेमणूक पो ट कंुडलवाड  

तालुका बलोली  
 
 
 
आरोपी च ेनाव :-  

खूलासा :- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीन े आप या ता यातील ऑटो हा भर 

र याम य ेलावनू यणेारे जाणारे लोकानंा ासदायक अडथळा 
क न उभा केललेा िमळून आला हणून गु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास मा.API कासल ेसाहेब यां या आदेशान ेपोहे का 
1921 कदम यां याकडे दल े

 
 
दाखल करनार :  PSO HC.2206 मेडेवार साहेब  

पो. टे.कंुडलवाड  मो. 
 
तपासीक अंमलदार: HC1921 .पो. टे. कंुडलवाड  मो, 
 

पो टे. भार  अिधकार ..Api कासल ेसाहेब 

 

 
 
 
 
 
 



पो. टे. कंुडलवाड  गूरन 36/ 2022 कलम 283 भादवी. द26/03/2023 

पो. टे च े

नाव 

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

कंुडलवाड  गूरन 36/2023 

कलम 283 

भादवी  
 
 
 
 
 
 

ग.ूघ.ता.वेळ व ठ कान :- 

द.26/03/2023रोजी 
15.35वा. चुंगी नाका 
कंुडलवाड  तालकुा 
बलोली 

 
 
 
ग.ूदा.ता.वेळ : द26/03/ 

2023रोजी 
18.58वा. टे.डा.  19वर. 

 
 

फयाद च ेनाव  :- सदुशन चं कातं 

कमलाकर वय 37 वष यवसाय 

नोकर  पो.का 237 नमेणूक पो ट 

कंुडलवाड  तालकुा बलोली  
 
 
 
आरोपी च ेनाव :-  

खूलासा :- सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीन े आप या ता यातील ऑटो हा भर र याम य े

लावनू येणारे जाणारे लोकांना ासदायक अडथळा क न उभा 
केललेा िमळून आला हणून गु हा दाखल क न पुढ ल तपास मा. 
API कासल ेसाहेब यां या आदेशान ेपोहे का 1921 कदम यां याकडे 

दल े

 
 
दाखल करनार :  PSO HC.2206 मेडेवार साहेब  पो. टे.कंुडलवाड  

मो. 
 
तपासीक अंमलदार: HC1921 .पो. टे. कंुडलवाड  मो, 
 
 

पो टे. भार  अिधकार ..Api कासल ेसाहेब 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

पोलीस टेशन मरखेल गुरण- 51/23 कलम  65(e) मदाका   दनांक  26/03/2023 

 

 पोलीस 

टेशन  

गुरण- / कलम 

 

गु घडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खुलासा 

मरखेल गरुण- 51/23 

कलम 

65(e) 

मदाका  
 
 
 
 
 
 

ग ु घ ता वेळ व ठकाण 

दनांक 26/03/2023 च े

16.30 वाजता ची 
सुमारास मंगाचीवाड  बस 

थानक जवळ रोडवर 

तालुका देगलुर ज हा 
नांदेड 

 
 
 
 
 

गु हा दाखल- 

दनाक 26/03/2023 वेळ 

19.01 Sd 19 
 
 
.  
 

फयाद - भाकर संभाजी कदम, वय 52 वष, 

यवसाय नोकर  पोहेकाँ 2505 पोलीस टेशन 

मरखेल, मोब. न 9923606729 

 
 

आरोपी-   
 
 

ज  माल – देशी दा  िभंगर  सं ा असे लेबल 

असले या 180ml मते या एकूण 09 सीलबंद 

बॉटल एकूण 630 पये कमतीचा ो हशण 

गु ाचा माल 

खलुासा-      सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपीने वनापरवाना बेकायदेशीर र या 
देशी दा  िभंगर  सं ा असे लेबल असले या 180ml 

मते या एकूण 09 सीलबंद  बॉटल एकूण 630 पये 

कमतीचा ो हशन गु याचा माल चोरट  व  कर याच े

उ ेशाने ता यात बाळगलेला िमळून आला वगरेै 

फयाद व न माननीय पोनी. सा. यांच े आदेशाने गु हा 
दाखल क न तपास पोना 338 वाघमारे यां याकडे दला  
 

गु हा दाखल करणार NPC 1638 डोईजड पोलीस टेशन 

मरखेल 

 
. 
 

तपास करणार– NPC 338 वाघमारे पोलीस टेशन 

मरखेल, ज हा नांदेड   मोब.  9552514590 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आललेी ितबंधक कायवाह  – िनरंक 

 

 
 



 
 

 

पोलीस टेशन मरखेल   गुरण- 52/23 कलम 65(e)  मदाका      दनांक  26/03/2023 
 

 पोलीस 

टेशन  

गुरण- / कलम 

 

गु घडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खुलासा 

मरखेल गरुण- 52/23 

कलम 

65(e) मदाका  
 
 
 
 
 
 

ग ु घ ता वेळ व ठकाण 

दनांक 26/03/2023 चे 

19.00 वाजता ची सुमारास 

हाणेगाव येथील धनाजी 
आवट  यां या घरा या 
बाजलूा रोडवर, हणेगाव, 

तालुका देगलुर ज हा 
नांदेड 

 
 
 
 

गु हा दाखल- 

दनाक 26/03/2023 वेळ 

19:37 Sd 22 
 
 
.  
 

फयाद - रहानाबानू महबूब शेख, 

वय 35 वष यवसाय नोकर  मपोना 
1206, पोलीस टेशन मरखेल, मोब. 

न 9552516287 

 
 

आरोपी-  
ज  माल – देशी दा  िभंगर  सं ा 
असे लेबल असले या 180ml 

मते या एकूण 17 सीलबंद बॉटल 

एकूण 1190 पये कमतीचा 
ो हशण गु ाचा माल 

 

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

आरोपीने वनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  िभंगर  सं ा असे 

लेबल असले या 180ml मते या एकूण 17 सीलबंद  बॉटल एकूण 

1190 पये कमतीचा  ो हशन गु याचा माल चोरट  व  कर याचे 

उ ेशाने ता यात बाळगलेला िमळून आला वगरेै फयाद व न माननीय 

पोनी. सा. यांच े आदेशाने गु हा दाखल क न तपास पोहेका 94 शेख 

यां याकडे दला  
 

गु हा दाखल करणार NPC 1638 डोईजड 

पोलीस टेशन मरखेल. 

 

तपास करणार– HC 94 शेख पोलीस टेशन मरखेल, ज हा नांदेड   

मोब.  7776067774 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आललेी ितबंधक कायवाह  – िनरंक 

 
 



 
 

पोलीसां या टेशन भोकर गुरन  -101/2023 कलम 379 भादवी.  दनांक 26.03.2023 

पोलीस टेशन गु.घ. ता.वेळ 

व ठकाण 
 

गुरंन व कलम फयाद /आरोपी हक कत 

भोकर गु.घ.ता. वेळ व ठकाण दनांक  

द 25/03/2023 रोजी चे सकाळ  

11.00 चे सुमारास बस टेड 

येथील पारस 

यसू सटर ता. भोकर जी. नांदेड 

 
 
 
 

गु. दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक  . द. 26/03/2023वेळ 

20.52 टेडा.न द.नं 16 

 
 
 

दशा व अतंर - द णेस  01 

कमी अंतरावर 
 

गुरन----101/2023 कलम 

379 भादवी. 
 

गेला माल ITEL कंपनीचा 

मॉडेल A23, 52132 

मोबाईल कंमत अदंाज े

4900/- पयाचा 
 
 
 
 
 

िमळाला माल िनरंक 

 

फयाद चे नाव---माधव 

बालाजी येनरुवाड वय 

24 वष यवसाय मजरु  

रा. िचखलकड  ता. 

भोकर जी. नांदेड मोन 

88883233 15 
 
 
 
 
 

आरोपीच ेनाव-  अ ात 

 
 
 
 

आरोपी अटक -नाह  

 
 

खुलासा---सादर वनंती क  वर नमदु वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  बससँ ड 

येथील पासर यसु सटर येथ े यसु प यासाठ  गेलो असता तेथ ेगद  अस याने 

यांचे खशात असलेला आसलेला ITEL कंपनीचा मॉडेल A23 S2132 मोबाईल 

कंमत आंदाज े 4900/-  मोबाईल हा कोिनतर  अ ात इसमाने चोर  क न 

घेउन गेला आहे, असा अज पो टे ला हजर येऊन द याने वगरेै आज व न वर 

माणे गु हा दाखल क न मा. सपोनी ी तांबोळ  साहेब यां या आदेशान ेगु हा 

दाखल क न पुढ ल तपास कामी बट पोहेकॉ 2401 जाधव यांचेकडे दला. 

दाखल करणार - ASI लेखुळे (PSO) - मो.नं. 8308292298 

 

तपासीक अमलदार -  पोहेकॉ 2401 जाधव -मो.नं. 9850493110 

 

पो टे भार  अिधकार  ----सपोिन. तांबोळ   साहेब मो.  8623900640  पो. टे 

भोकर 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आललेी ितबंधक कायवाह  – िनरंक 

 
 
 
 



 
 

पो. टे. उ माननगर गुरनं 44/2023 कलम 379.भा द वी माणे द 26/03/2023 

ज हा/ठा
ण े 

गुरनं / कलम  गु.घडला /गु हा दाखल/  ता . वेळ 
व  

खबर देणार याचें नाव व 
प ा फयाद / आरोपी 

  हक कत  

उ माननगर  गुरन ं44/2023 

कलम 379.भादंवी 
माणे  

 

गु हयाचे कारण :--  
 

उिशराचे कारण :-- 
आज रोजी पो. ते 
ला येऊन फयाद  ने 
त ार द याने गु हा 
दाखल 

 
 
  

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण  :-   

द 24/03/2023 रोजी सायकंाळ  17.00 

वाजता समुारास शेत गट मांक 218 शेत 
िशवार दह  कळंबा तालकुा कंधार  

  
अतंर व दशा   :- प म 05 km  

 

गु हा दाखल.ता.वेळ :-  द 26/03/2023 वेळ 

16.09  वा टे डा न ं14 

 

गेला माल :-- टाळक  वार चा कडबा 
अदंाजी १०० पड  ितपढ  कंमत 17 पये 
असे एकूण अदंाजे 1700 पयाचा माल  

 
 

िमळाला माल :-- िनरंक  

 
  

फयाद च े नाव नाव :- राहुल 
बापूराव राके वय 39 वष 
यवसाय यापार राहणार दह  
कळंबा तालुका कंधार जात 
बौ  मोबाईल नबंर 
7875777873 
 

आरोपीच ेनाव :-- 

 
 

आरोपी अटक :-- नाह   

खुलास :-  सदर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व 
ठकाणी यातील आरोपी यांनी फयाद या शतेातील शेत 
गट मांक 218 मधील टाळक  वार चा कडबा अदंाजे 100 

पड  ितपड  कंमत 17 पये असे एकूण अदंाज े17 हजार 
पयांचा माल आरोपी यांनी फयाद चा कडबा चो न नलेा 

आहे वगरेै जबाबाव न माननीय सपोनी भारती साहेब 
यां या आदेशाने गू हा दाखल क न पुढ ल कायवाह  कमी 
NPC 25 36 राठोड यां याकडे दला 
दाखल करणार :-- HC 564 च हाण साहेब . मो.न 

8888848937 पो. टे उ माननगर ता. कंधार ज.नांदेड 

तपािसक अंमलदार :- NPC 2536 राठोड मो नं 
9822630689 

 पोलीस टेशन उ माननगर मो नं  

 

पोलीस टेशन भार  अिधका-याचे नाव व मोबाईल नबंर 
:-- मा.स.पो.नी भारती साहेब पो. टे. उ माननगर 
मो.न.ं 8378989949 

  

आरोपीचे पूव इितहास----------------िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई-------------------िनरंक 

 

 
 
 



 
 

पो. टेशन मनाठा  गु.र.ण. 32/2023 कलम 363 भा द व माणेद . 26/3/2023 

 पोलीस 

टे  च े

नाव 

ग.ु र.न व कलम गु हा घडला दाखल फयाद  व आरोपी यांच े

नाव व प ा  
ह कगत 

मनाठा ग.ु र.न 32/2023 

कलम 363 भादवी 

गु हा घडला 
द . 26/3/2023रोजीचे पहाटे 

5:30वा. चे सुमारास 

फयाद चे घ न मौज ेपळसा 
ता हदगाव पूवस 20 कमी 
 
 

गु हा दाखल:-  

द. 26/3/2023चे 20: 56 

टेशन डायर  न द 10 वर  

 
 

फयाद च ेनाव :  

 

 आरोपीचे नाव े :----- 

  

खुलासा: वर नमूद ता . वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  बाईची 
मुलगी हस यातील आरोपीताने द.26/03/2023 रोजी पहाटे 5:30 चे 

फुस लावनू ल नाचे आिमष दाखवून पळवून नेले आहे वगरेै 

मजकुराचे फयाद व न सपोनी साहेब यांच ेआदेशाने पुढ ल तपास 

कामी पो उपनी ी कांबळे साहेब यांच ेकडे तपास कामी दला आहे. 

 

दाखल करणार:- पोहे का 1750 देवडे साहेब मोबाईल न.ं  

9657719136 
 
 

तपासी अमंलदार : पो उपनी ी कांबळे साहेब पो. टे. मनाठा मो 
नंबर 9923413244 

 

आरोपीचे पूव इितहास----------------िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई-------------------िनरंक 

 
 
 
 
 
 
 



पो. टे िवमानतळ गुरन ं 113/2023 कलम 279,337,338 IPC/ द.26/03/2023 
.  
 

िज हावपो. टे.चनेाव 
 

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

िवमानतळ गु.घ.ता.वेऴ व ठकाण 
- दनांक 21/03/2023 
रोजी दपूारी वेळ 
15.00 वाजताच े
सूमारास नुरी चौक 
नांदडे  

 

 
गु हा दाखल ता वेळ - 
दनांक 26/03/2023 
वेळ 22.39 टे .डा 
.न.ं35 

 

 
उशीराचे कारण -आज 
रोजी उपचार क न 
पो. टेला येवनु त ार 
द याने  

 

 
गुरनं  
113/2023 

कलम 279, 

337,338 IPC 
 

फयादी -गंगाधर 
िप.कैलास भारती ,वय 
26 वष, वसाय शेती 
रा. ा हणवाडा 
ता.िज.नांदडे 
मो.न.9075883143 

 

 

 

 
आरोपी -  

खुलासा -सादर िवनंती क  ,वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
फयादी हा  नंद ाम सोसायट  येथे बाजार कर यासाठ  पले डर लस 
मोटारसायकल . Mh 26 bs 6637 यावर बसुन जात असताना नूरी चौक 
येथ ेआला असता ग लीतून पशँन ो मोटारसायकलच ेचालक (नंबर मािहत 
नाही) हा याच े ता यातील मोटारसायकल हयगयीने व िन काळजीपणाने 
भरधाव वेगात  चालवून फयाद या मोटारसायकल . Mh 26 bs 6637 

ला जोराची धडक द याने फयादीच ेउज ा भूवई या वर व जब ावर मार 
लागून दखुापत  झाली आहे व खालचे दोन दात खूडले व एक दात हालत 
आहे वगरेै मजकुराचे जबाबव न मा.पो.िन.सा.यांचे आदेशाने गु हा दाखल 
क न तपासकामी HC 1986कानगुले यांचेकडे दला 

 
  
दगाखल करणार -NPC 2609 आकमवाड मो.8805647079 
 
 
तपास करणार -HC 1986कानगुल ेमो.9657707486 
 

आरोपीचे पूव इितहास----------------िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई-------------------िनरंक 

 
     

 
 
 
 
 



 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 





 
 
 



 
 
 

पोलीस टेशन माहूरगु.र.न ं35/2023 कलम 324,323,504,506,34 भादवी द.26/03/2023 

पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसंग घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग घडला व 

दाखल  

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

                 ह ककत  

. माहूर  गु.र.नं 35/2023 

कलम 324, 323 

,504,506,34 भादवी  
. माणे. 

 

िमळाला माल:- िनल 

 

 

 

गेलामाल:-  

गु हा घडला ता. व वेळ ठकाण:-  

24/03/2023 रोजी सकाळ  1100 ते 

11.30 वा. सुमारास मौज े

हंगणीिशवार द णेस 25 कमी 
फयाद चे ता.माहूर जी. नांदेड 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द.26/03/2023 चे वेळ :-21.41 

वा . टे.डा.क.19 वर  

 

उिशरा चे कारण -:--- फयाद ने 

उपचार क न आज रोजी पो टेला 
त ार द याने 

फयाद  चे नाव :- गजानन मारोती 
काळकुटे वय29 वष यवसाय शतेी 
राहणार हंगणी तालकुा माहूर ज हा नांदेड 

नांदेड मो. .8010295744 

 

आरोपी च ेनाव :-  

 

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 

आरोपी अटक :- नाह . 

सादर वनंती क , वर नमदु ता. वेळ  व ठकाणी यातील आरो पतांनी 
फयाद सन वचारता याचे शेतातून पाईप टाकून यांचे शतेातून 
वार सपाणी देत अस याने फयाद न े तु ह  मा या शेतातनू पाईप 

का टाकले हणनू वचार या या कारणाव न यातीलआरोपी यांनी 
सगंणमत क न फयाद सवाईट वाईट िशवीगाळ  क न दगडाने 
डो यात मा न उज या हातावर चावा घेऊन चहे यावर नखाने बोक न 
जखमी केले व थापडा भु याने मारहाण क न जवे मार याची 
धमक  दली वगैरे जबाबव न आज रोजी उपचार क न पो टला 
त ार द यान े मा. पोिनसाहेबां या आदेशाने गु हा दाखल क न 
पुढ ल तपास कामी बीट एनपीसी 777 आडे यां याकडे दला  

तपािसक अमंलदार :- ह एस आडेnpc/777साहेबपो. टे.माहूर साहेबमो. नं 
7020105812 

दाखल करणार:-  PSO /hc 34 एम बी च हाण पो. टे. माहूरमो.नं 

पो. टे. भार  अिधकार  नाव व मोबाईल नबंर :- पो.नी.  ीकाशीकरसाहेब 

पो. टे. माहूरमो. न9ं527988931.  

 



 
 
 

पो. टे. माहुर गु.र.न.34/2023 कलम 283 भा.द. व  माणे. द.26/03/2023 

पो. टे. च ेनाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग 

घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग 

घडला व दाखल  

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

                 ह ककत  

माहुर गु.र.न.34/2022 कलम 283 

भा.द. व  माणे. 

 

 

 

िमळाला माल:-  

 

गु हा घडला ता. व वेळ ठकाण:-  

  दनांक 26/03/2023 रोजी 15.00 

वाजता च े सुमारास डॉ टर 

बाबासाहेब आंबेडकर चौक चौक 

समोर ल रोडवर ॉपर माहूर 

 

 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द.26/03/2023 चे वेळ :- 17.06 वा . 

टे.डा.क.16 वर  

फयाद  च ेनाव :-  पवन कुमार गजानन राऊत वय 30 वष 

यवसाय - नोकर  पो.का 21 28 नेमणकू पोलीस टेशन माहूर 

तालुका माहूर मोबाईल नंबर 8975703774 नेमणकु पोलीस 

टेशन माहुर ता.माहुर ज. नांदेड मो. न. 7775048637 

 

आरोपी च ेनाव :-  

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 

आरोपी अटक :- नाह . 

 

 

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

आरोपी याने याच े ता यातील अँपे हा रोड या म यभागी उभा 
क न येणा-या जाणा-या वाहनांना अडकाव क न लोकांचे 
जवीतास धोका िनमाण होईल असा थतीत उभा केला हणुन. 

वगैरे फयाद व न वर नमूद माणे गु हा दाखल क न मा.पो.िन 

सो यांनी पु ढल तपास npc/777 ह . एस. आडेयांच ेकडे दला आहे. 

 

दाखल करणार:- PSO / एचसी 34 एमबी च हाण साहेब 
पो टमाहूर पो. टे.माहुर. मो.   

तपािसक अंमलदार :- एनपीसी 777 ह एस आडे साहेब पो ट 

माहूर पो. टे. माहुर 7020105812 

पो.. टे. भार  अिधकार  -----नाव व मोबाईल नंबर :- पो.नी. ी 
िनतीन काशीकर साहेब पो. टे. माहुर मो. नं. 9527988931 

 

 

 


