
पोलीस टेशन कंुटूर  गुरणं नं 31/2023 कलम 324 323 504 506 भादवी  द.23/2/2023 

पो. टेचे 

yनाव 

गुरणं 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     

324 323  
504 506  ipc  
          
 
 

 गु हा घडला  ता. वेळ व  

ठकाण =- 

 द 23/2/2023 चे  08:00 वाजता 
फयाद चे शेतात बळेगाव िशवार  

 
 

दशा    — 

 उ रेस 10 कमी  कमी  
 
 

गु हा दाखल  ता.वेळ: 

 द 23/2/2023 

 चे    13:06 वा  
टे.डा न द  17 वर  

  

 फयाद चे नाव प ा -_-   

हानमंत बळ राम बेलकर वय 

55 वष राहणार बळेगाव 

तालुका नायगाव ज नांदेड 

मो. नं ८८०५२५४१८२  

 
 

 आरोपीचे नाव प ा —---  

 
 

आरोपी अटक :  --- नाह   

 सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद  हा याचे शेतात मका पेरले या ठकाणी रासनी करताना 
बैल पुढे गे याने सामाियक धुरा फुट याने यातील आरोपीने  

मा या शेताचा सामाियक धुरा का फोडलास    हणून काठ ने 

फयाद च े  पाठ त,छातीवर, मांड वर मा न जखमी केले व थापडा 
बु याने मारहाण क न  िशवीगाळ क न जवे मार याची धमक  

दली वगरेै व न गु हा दाखल क न पुढ ल सपोिन  सा. यांचे 
आदेशाने पोहे का 1181 कुमरे साहेब यांचेकडे दले  

 
 

दाखल करणार–   

आर  ट  पवार पो हे का 2485  पो टे कंुटुर  

  

तपास ------ 

Hc 1181 कुमरे साहेब पो टे कंुटुर मो नं  ८२०८७ 88 324  

 

 
 

 



पोलीस टेशन भोकर गुरन 60/2023 कलम 283 भादवी द.23/02/2023 

 पो. टे 

चे नाव 

गरंु न व कलम गु हा घडला तार ख व वेळ फयाद  आरोपी थोड यात हक गत 

भोकर गरुण  

60/2023  

कलम  

283 भादवी  
 
 
 

उिशराच ेकारण- 

फयाद  पो टला 

आ यावर दाखल 

  

 गु हा घडला तार ख व वेळ  

दनांक- 23/02/2023 रोजी 

12.10 वाजता भोकर ते 

नांदेड  जाणारे रोडवर भोकर 
 
 
 

दाखल तार ख व वेळ- 

द.23/02/2023 चे  

वेळ 12.47 

नोद न 14 

 
 

फयाद  –  

वंदना मधुकर घुले वय 38 वष 

यवसाय नौकर  पोना / 3.36  भोकर 

ज. नांदेड मोबाईल माक 

9370603020.  
 
 

आरोपी –  

 
 

खलुासा---सादर वनंती क , वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  व 

सोबत पोहेका लगड़े असे दनांक 15.10.2022 रोजी असे भोकर येथील 

आंबेडकर चौक येथे हजर असताना.12.10 वाजता भोकर ते नांदेड जाणारे 

रोडवर एक टाटा एस याचा हा रोडवर दसते प र थीकडे दलु  क न 

पाठ मागनु येणारे जाणारे वाहनास व पादचा- यास अपघात होईल कंवा ईजा 

होउल अशा प र थीत भोकर ले नांदेड रोडकडे त ड क न उभा केलेला 

दस याने, वगरेै व न नमुद माणे गु हा दाखल क न मा पो िन साहेब यांच े

आदेशाने. पुढ ल तपासकामी बट ASI दलीपजाधव यांचेकडे दला.  
 

- दाखल करणार-  

सपोउपिन देवकांबळे पो. टे भोकर मौन- 9623979181 

 

तपासकामी बट –  

ASI/ दलीप जाधव पो. टेभोकर मोन-ं8605430745 

 

 
 

 



पोलीस टेशन भोकर -गरुन 61/2023 कलम 283 भादवी द.23/02/2023 
  

पो. टे 

चे नाव 

गुरं न व कलम गु हा घडला तार ख व वेळ  फयाद  आरोपी थोड यात हक गत 

भोकर गरुण 

 61/2023 

 कलम  

283 भादवी  
 
 
 

उिशराच ेकारण- 

फयाद  पो टला 

आ यावर दाखल 

  

गु हा घडला तार ख व वेळ  

दनांक- 23/02/2023 

रोजी 12.25 वाजता भोकर 

ते नांदेड  जाणारे रोडवर 

भोकर 

 
 
 

दाखल तार ख व वेळ- 

द.23/02/2023 चे  

वेळ 13.37 

नोद न 15 

  

फयाद  –  

वंदना मधुकर घुले वय 38 वष यवसाय 

नौकर  पोना / 3.36 भोकर ज. नांदेड 

मोबाईल माक 9370603020.  

 
 

•आरोपी – 

  
 
 
 

खलुासा ----•  

सादर वनंती क , वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  व सोबत पोहेका 

लगडे असे दनांक 23.02.2023 रोजी असे भोकर येथील आंबेडकर चौक येथे 

हजर असतांना 12.25 वाजता भोकर ते कनवट जाणारे रोडवर एक टाटा एस 

याचा हा रोडवर दसते प र थीकडे दलु  क न पाठ मागनु येणारे जाणारे 

वाहनास व पादचा- यास अपघात होईल कंवा ईजा होउल अशा प र थीत भोकर 

ते कनवट रोडकडे त ड क न उभा केलेला दस याने, वगरेै व न नमुद माणे 

गु हा दाखल क न मा पो िन साहेब यांच ेआदेशाने पुढ ल तपासकामी बट ASI 

दलीपजाधव यांचेकडे दला 
 

दाखल करणार- 

सपोउपिन देवकांबळे पो. टे भोकर मो.न- 9623979181 

 

तपासकामी बट –  

ASI/ दलीप जाधव पो. टेभोकर मोन-ं8605430745 

  
 
 



पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 91/2023 क 379 भादवी माणे िद.23/02/2023 

पोलीस
ेशनचे

नाव 

गू.र.न.व 
कलम 

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

देगलूर गूरन. 
91/2023 
क  
379 भादवी  
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.21.02.2023 रोजी 
स ा ी हाँ ीटल देगलुर 
समो न रा ी 21.00 ते 
00.00 वाजताचे दर ान  
 
 दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 23/02/20223 
18.42  वा.  
नोदं नं. 31 वर 
 
 
 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा व मो.न. – 
सतीष शंकर व ेवार वय 27 वष 

वसाय िश ण रा. हो ल बेस ग ी 
हनुमान मंदीर जवळ देगलुर  
ता. देगलुर मो. 9561222216 
 
 आरोपी–अ ात 
 

गेला माल-   

िहरो होडंा मोटार सायकल . MH 
26 W 5754 िजचा रंग िनळा असुन 
जीचा इंिजन नं. HA 10 EA 9 HA 
72515 व चेसीस . 
MHLHA10EJ9HA34420 असुन 
जु.वा.िक.अ. 20,000/-    

खुलासा:-- 
सादरिवंनतीकी, नमुदतावेिळ व िठकािण यातील िफयादी  यांने ाची 
िहरो होडंा मोटार सायकल . MH 26 W 5754िजचा रंग िनळा असुन 
जु.वा.िक.अ. 20,000/-  ही स ा ी हाँ ीटल देगलुर समो न लावली 
असता  कोणीतरी अ ात चोर ाने चोरले आहे. वगैरे जबाबा व न  गु ा 
दाखल 
 
तपािसकअंमलदार –  
सपोउपिन िमरदोडे मो.न.9049319591 
 
दाखल करणार  
asi शेख  पो. े . देगलुर 9823206916 
 
 
पो े भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पोिन ी माचरेमोनं 9821159844 
 

 

 

 
 



पोलीस टेशन भोकर  गुरन ं62/2023 कलम 353,452,504, 506    भाद व 

पो. टे चे 
नाव 

गरंु न व कलम गु हा घडला तार ख व वेळ  फयाद  आरोपी थोड यात हक गत 

पोलीस 

टेशन 

भोकर 

गरुनं  

62/2023 

कलम 

353,452 ,504, 

506 भाद व 

 
 
 

उिशराच े

कारण- 

फयाद  

पो टला 

आ यावर 

दाखल 

  

ग.ु घ. ता. वेळ व ठकाण 

 दनांक 23.02.2023 रोजी वेळ 

दपुार  12.30 वा चे दर या न 

सावरगाव माळ ामपंचायत 

 

दाखल तार ख व वेळ- 

23/02/2023 

वेळ 16- 46 

नोद न 19  

 

आरोपी अटक – 

 द.23/02/2023 चे 21/08 वा पो. टे 

ला लाकप नस यामुळे ps 

हमायनगर येथे गाड अमलदर 

pc/2506 व 2 होमगाड असे रवाना 

झाले 

फयाद  –  

 

आरोपी  
 
 

खुलासा- 

सादर वनंती क  यातील फयाद  बाई ह  ामसेवक सावरगाव माळ येथे असुन 

आज रोजी फयाद  बाई ह  ामपंचायत कायालय सावरगाव माळ येथे शासक य 

काम कर त असताना यातील आरोपी ने नाली बंधकामाचे कारणाव न फयाद  

बाई या शासक य कामात अडथळा िनमाण क न कायालयातील खु याची 

फेकफेक क न िशवीगाळ क न धमक  द ली, वगरेै जबाबद न वर माणे गु हा 

दाखल क न पढु ल तपास कामी म. पोनी. साहेब यांच ेआदेशाने PSI सुयकांत 

कांबळे यांच ेकडे द ला.  
 

दाखल करणार- 

सपोउपिन देवकांबळे पो. टे भोकर मो.न- 9623979181 

 

तपासी अिधकार -  

PSI सुयकांत कांबळे मोन.ं9923413244 

 



पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक गू े अहवाल िद 23.02.2023 

पोलीस ेशन  गू.र.न.वकल
म 

गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व 
मोनं 

खुलासा:--- 

देगलूर गूरन.  
92/2023  
कलम  
12 अ मजुका   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद. 23.02.2023 रोजी 18.00 
वाजताचे सुमारास िज ा परीषद 

ाथिमक शाळेजवळ करडखेड 
 ता. देगलुर  
 
 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 23.0132023  रोजी 
 वेळ 18.42  वा. 
नोदं नं  33 
 
  

िफयादीचेनाव व प ा 
माधव यादवराव प ेवाड वय 
48 वष वसाय नौकरी पो.ना. 
2332  ने. पो. े . देगलुर  
मोनं  8830735414 
 
आरोपीचे नाव – 
 
िमळाला माल –  
नगदी  350/- . व मटका 
जुगाराचे सािह   
 
आरोपीअटकता. वेळ व 
नोदंनं:-- .नाही 

 
 

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  350/-  व 
जुगाराचे सािह  सह िमळुन आला नुन वगैरे 
िफयाद व न गु ा दाखल .. 
 
दाखलकरणार:- 
ASI शेख   ने. पो े देगलुर मो.न. 9823206916 
 
तपािसकअंमलदार-      
पो.ना. 2332 प ेवाड  ने पो े देगलुर    
   मोनं  8830735414 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

आरोपीचा पुव ईितहास – गुरन 1) 137/2022 क.12 (अ) मजुका   2) 172/2022 क. 12 (अ) मजुका    3) 317/2022 क12 (अ) मजुका 
                                           4) 389/2022 क12(अ) मजुका 

आरोपीवर पुव  तीबंधक कायवाही  कर ात आलेली आहे    

 
  



पो. टे. कनवट  गुरन 50 /2023 कलम 379 भा. द. वी  दनांक 23/02/2023 

पो ट चे 

नाव 

गुरन/ कलम गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा व मोबाईल 

नंबर आरोपीचे नाव व प ा 
हक कत 

पो ट च े

नाव 

कनवट 

गुरन  

50/2023 

कलम 

 379 भा. द. वी. 
 
 
गलेा माल- 

बजाज प सर 125 cc 26 ca 

4630 का या रंगाची 
मोटासायकलअ.ँ क . 

.50,000/- पणास हजार ज.ु 

वा. 
 
िमळाला माल -नीरंक. 

 गु हा घडला- 
 द. 22/02/2023 रोजी वेळ 

अंदाज ेसकाळ  11:00 वा. 
च ेसमुारास महा मा फुल े

पुत यासमोर कनवट 

 

 पवूस 01 क.मी . 
 
गु हा दाखल- 

 द.23/02/2023 

रोजी 18:08 वा. टे.डा. . 

30 वर पो. टे. कनवट. 

 
 

फयाद चे नाव- 

रोशनिसगं छ पालिसगं 

िशंदे वय 31 वष धंदा 
खाजगी नोकर  

रा.सारखणी ता.माहूर 

ज.नांदेड.  

मो.न.ं 9403901313. 

 
आरोपीचे नाव- 

अ ात. 

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

फयाद ची बजाज प सर 125 cc MH CA 4630 का या 
रंगाची मोटार सायकल अंदाज े कंमत 50,000 /-प नास 

हजार जु.वा. असललेी कोणीतर  अ ात य न े चो न 

नलेी. वगैरे मजकुराच े अजा व न  मा.psi सावतं साहेब 

यां या आदेशान ेगु हा दाखल.   

 
दाखल करणार - 

Pso NPC 2355 मालवाड - पो. टे. कनवट  

मोबाइल न.ं7768853060. 

 
तपािसक अंमलदार -  

HC 1062  वाडगुरे यांचेकडे दला. मो.नं. 8805981062. 

 
 
 
  



       
 

  
     

        
    

              
        

        

                  

  

  
    

    

       
      

        
      
    

  

  
        

        
            

                    
  
                  

                  

          
          

        
      

  
  

      
          

        
  

  
        

        
      

  

                              
                  
                    
                  

              
                

      
  

    
            

  

        
            

    

      
        

 

  



पो. टे. उ माननगर गुरन ं22/2023कलम 188 भादंवी  सह 135महारा  पोलीस अिधिनयम1951 माण े द 23/02/2023 

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

व ठकाण 

खबर देणार यांचे नाव व प ा फयाद / 

आरोपी 
   हक कत  

पो. टे. 

उ माननगर  

गुरन ं 

22/2023 

कलम  

188 भादंवी  सह 135महारा  

पोलीस अिधिनयम1951 माणे 
 

गु हयाचे कारण :-- 

 मा. ज हािधकार  कायालय 

नांदेड यांचे जमावबंद चे आदेशाचे 
उ लघंन केल ेया 
कारणाव न 

 
 

उिशराचे कारण :--   िनरंक 

 
  

 
 

गु हा घडला.ता वेळ  

ठकाण  :---  

द 23/02/2०23च े12.15 वा  
ठकाण  :--  मौ.िचखली ता 

.कंधार   गो वंदराव पाट ल 

मा यिमक व उ च मा यिमक 

व ालय इय ा 12वी प र ा 
क ावर 
 

 
अतंर व दशा   :--  
द णेस 20 क.मी  

 
 

गु हा दाखल.ता.वेळ :-- 

 द 23/02/2023 

 वेळ  19.26 वा 
 टे डा नं  25 

 
गेला माल :-- िनरंक 

 
िमळाला माल :-- िनरंक  

 
  

फयाद चे  नाव नाव :--  

मनोजकुमार यादवराव मुडें  वय 39वष 

यवसाय नौकर  पो.ना/127 ता.कंधार   

ज नांदेड  मो.नं 9421390003 

आरोपीचे नाव :-- 

आरोपी अटक :-- नाह  

खुलासा:--सादर वनतंी क  वर नमतूा वेळ  व ठकाणी इय ा 12वी मराठ  

वषयाचे प र ा चालू असताना यातील फयाद  लोकसेवक यांनी 
क ाबाहेर प र ाथ ना नकला दे यासाठ  जमले या  नमदु आरोपीना 
िनयमानसुार प र ा क ापासून 100 मीटर अतंराच ेआत कोणीह  येवू नये  
आ यास कायदेशीर कायवाह  कर यात येईल  अशी सचुना दल ेअसताना   
ह  नमदु आरोपी हे लोकसेवकाचे  सुचना कडे दलु  क न  हेतु पुर कर  

नकला दे यासाठ  प र ा क ात जा याचा  य  कर त असताना िमळून 

आल े व नमदु आरोपीन े मा. ज हािधकार  कायालय नांदेड यांच े

जमावबंद चे आदेशाच ेउ लघंन केले    वगरेै फयादव न गु हा दाखल 

क न पुढ ल तपास कामी मा.सपोिन भारती साहेबांचे आदेशाने 
मा.पो.उप.िन गाडेकर साहेब यांचेकडे दला  

 
दाखल करणार :-- 

  HC /1964 म के पो. टे . उ माननगर ता. कंधार ज.नांदेड 

तपािसक अंमलदार :-- 

मा.पो.उप.िन गाडेकर साहेब  पोलीस टेशन उ माननगर  

मो नं    98231 48435 

 
पोलीस टेशन भार  अिधका-याचे नाव व मोबाईल नंबर :--  

मा.स.पो.िन भारती  साहेब पो. टे. उ माननगर  

मो.नं.  83789 89949 



पो. टे. कनवट  आम ृनबंर 07/2023 कलम 174 सीआरपीसी द.23/02/2023 

  पो टेच े

नाव  

आम/ृ कलम   गु हा घडला व दाखल फयाद चे नाव प ा मोबाईल नंबर व 

आरोपीचे नाव प ा 
हा ककत 

पो ट च े

नाव- 

कनवट 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आम ृ/नंबर 

 07/2023 

 कलम 

 174 सीआरपी सी  
 
 मरणाचे कारण- 

धाव या रे वेतून 

तोल जाऊन खाली 
पड याने डो यास 

गंभीर व इतर 

ठकाणी मार लागनू 

मरण पावला. 
 

आ  घडला-   
द. 21/02/2023 रोजी 
सायंकाळ  अंदाज े19:30 

वा.च ेसमुारास मोज े

मौज ेबोधड  रे वे ॅक वर 

बु.  
 
द णसे 20 क . िम. 

 
गु हा दाखल - 

द.23/02/2023  

रोजी 19:22 वा 
. टे.डा. .31 वर  

 
 

 खबर देणार नाव- 

बबल ूिसंह चमन नारायण िसहं 

वय 23 वष यवसाय खाजगी 
नोकर  कंपनी ब डंग 

मटे रयल रा. देहात पो ट खटंगा 
थाना रिनया ज हा खुंट  रा य 

झारखंड पन कोड 835227  

मो. न.ं 6203174790. 

 
मयताचे नाव - 

हर शचं  िसंह मनमोहन िसंह 

वय 21 वष रा. घटगाव थाना  
ज हा गमुला रा य झारखंड. 

 

 सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

खबर देणा यांचा मे हणा नाम ेह रश चं  िसंह मनमोहन िसंह 

वय 21 हा रे वेन ेिसकंदराबाद येथ ेकामासाठ  जात असताना 
मौज े बोधड  बु. येथ े धाव या रे वेतून तोल जाऊन खाली 
पड याने याचे डो यात गंभीर व इतर ठकाणी मार लागनू 

मरण पावला वगैरे मजकुराच े जबाब व न मा.psi सावतं 

साहेब यां या आदेशान ेआ  दाखल. 

 
 दाखल करणार 
 pso -Npc/ 2355 मालवाड पो. टे कनवट 

.मो.न.ं 7768853060. 

 
तपासीक अंमलदार-  

HC/1805 पांढरे यां याकडे दला मो.न.ं7745001805. 

 
  



पोलीस टेशन रामतीथ यथेील दन दन गु हयाचा अहवाल दनाकं. 23.02.2023    गुरन.ं 27/2023.कलम  457,380,511,34   ipc माणे 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 

 गु हा र ज 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 

पोलीस टेशनच े

नाव रामतीथ 

गुरन ं

 27/2023 

 कलम 

 457,380 
,511,34   ipc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला–  

दनांक 23.02.2023 च े

03.00 वा.दर यान 

ठकाण :- फयाद च ेबह ण 

रेखाबाई हनुमतं डुमण ेयांच े

राहत ेघर   मौज ेनस   

तालुका नायगाव  ज हा 
नांदेड 

दशा  
 उ रेस 7 कलोमीटर  

 

 गु हा दाखल दनांक: 

द- 23.02.2023 , 

वेळ 13.00  वा.    
टे डा.नोद न.ं17 वर 

  

 चेक िल टची पतुता केली 
अगर कस े :-होय 

 फयाद चे नाव  व प ा:-  
गगंाधर सखाराम भेदे वय 

54  वष रा.जनूगेाव नस    

यवसाय मजूर   

ता.नायगाव जी.  नांदेड 

 मो न.ं9960170668  

 
एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
 आरोपी –  

  
 
आरोपी अटक —- 

14.52 न द.21   MCR  

खलुासा :- वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीताने 

सगंणमात क न फयाद ची ब हण हचे राहत े घराच े

बाहेर ल दरवा याच े कुलूप चोर  कर याच े उ ेशान े तोडून 

आतील दरवाजाच े कुलूप दगडान े  तोडत असताना िमळून 

आल े वगैरे मजकुराच े फयाद व न गु हा दाखल क न    

मा..सपोिन सा यांच ेआदेशान ेपुढ ल तपास कामी बीट.   Hc  

2079 यांच े कडे दला. 
 
 तपासी अमलंदार :-   

पोहेका  2079 तमलरेू   पो टे रामतीथ   

मोबाईल मांक.7038032440 

 
 पो टे भार  अिधकार . 

 सपोिन दघ ेसा. मो.9834255985  

 
 मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माण:े- 

 



पोलीस टेशन रामतीथ गुरन.ं28/2023 कलम 65 (E) म. दा. का. 

पो. टेचे 

नाव 

गरुणं व कलम गु हा  घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ  

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताचे नाव व प ा 
खुलासा  

रामतीथ गुरन  

28/2023 

 कलम 

 65 (E)  

म. दा. का. 
 
 
 
 
 

गु हा  घडला ता. वेळ 

ठकाण  

द. 23.02.2023 च े

16.00  वा. स ु.बस 

थानक येथे रोडचे 
कडेला झोप यात 

 मोज.े बेळकोणी ( बु). 

ता. बलोली  
 

 पवुस 20  कमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द 23/02/2023 

 च े  20.54   वा  
टे.डा न द . 29  वर  

 
 

फयाद  नाव:- 

 संजय माधवराव िशंदे वय 38 वष 

यवसाय नोकर  पो. कॉ.180   

पो. टे.रामतीथ  

मो. न.ं9881230287   

 
आरोपीचे :- 

  
 
 िमळाला माल :-  

देशी दा  िभगंर  सं याच े180 एम 

एल मते या 14  बॉटल कमती 
अंदाज े1120 ./- ो गु ाचा 
माल  

खलुासा_सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन े देशी दा  िभगंर  सं ाच े 180 एम एल मते या 14 बॉटल 

कमती अंदाज े1120 ./- ो गु ाचा माल वनापरवाना बेकायदेशीर 

र या ितची चोरट  व  कर या या उ ेशान े ता यात बाळगून 

िमळून आला हणून गु हा दाखल क न मु ेमाल व आरोपी तपास 

कामी  मा.सपोिन ी दघ े साहेब यांच े आदेशा वय े गु हा दाखल 

क न तपास NPC-1371 िशंदे यां याकडे दला आहे 

 

भार  अिधकार  – 

 एस ह  दघ ेसहा यक पोलीस िनर क पो टे रामतीथ 

मो.9834255985 

दाखल करणार :- 

पोहेका.2062  कोरके   पो टे रामतीथ मो. न.ं.9421296127 

तपािसक अमलंदार- 

पो.हेका.2476  पो टे रामतीथ मो.न.9823027725  

 

  



iksLVs fcyksyh nSfud xqUgs vgoky fn 23-02-2023 

ftYgk@ iks-Bk.ks  iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  
fn-osG 

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

 ftYgk -
ukansM  
iksLVs ps  
uko  
 

fcyksyh 

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k & 
fnukad 16@02@2023  
ps 20&30  oktrk 
lqekjkl iks[kj.kh 
QkVîktoG fcyksyh 
 
fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl 3 fdyksehVj 
 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%&  
fnukad 23@02@2023 
jksth ps 19%37   ok-  
uksan ua- 19 oj 
 

xqju@ vijk/k dzaekd  
22@2023  
dye  
509 Hkknoh lg 
dye 12 iksDlks 
lg dye 67 v 
67 c 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
fo# fi- fgEer flax fprksfM;k 
o; 36 o"kZ O;olk; tMhcqVh 
fod.ks jkg.kkj iks[kj.kh 
QkVîktoG fcyksyh 
 eks -7569916623 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&  
vkjksih vVd %& ukgh  
 
xqUgk nk[ky gks.;kl foyackps  
dkj.k %& vkt jksth iksLVsyk 
;sÅu fQ;kZn fnY;kus 

[kqyklk %&  lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osG o fBdk.kh 
;krhy  vkjksih R;kauh fQ;kZnhph iRuh eqyxh Zs lklw&lkljs 
lkyk lkMw ;kaps v'yhy cukoV fooL= eukyk ykt okV.kkjs 
fOgfMvks r;kj d:u eksckbZyoj OgkV~lvi P;k ekè;ekrwu 
ikBfoys vkgs oxSjs fQ;kZn o:u xqUgk nk[ky 
 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iksyhl fujh{kd u#Vs lj  iksLVs  fcyksjh  eks- 9823802677 
rikfld vf/kdkjh %&  
iksyhl fujh{kd u#Vs lj  iksLVs  fcyksjh  eks- 9823802677 
nk[ky dj.kkj %&  
liksuh dsaæs iksLV fcyksyh eks- 9850827563 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
 liksuh dsaæs iksLV fcyksyh eks- 9850827563  gs fnukad 
23@02@2023  jksth ps 19%09 oktrk uksan ua- 20 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV i<s pkyq  
  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



iksLVs foekurG nSfud xqUgs vgoky fn 23-02-2023 

ftYgk@ iks-Bk.ks iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  
fn-osG 

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

ftYgk -ukansM  
iksLVs ps  
uko  
 

foekurG 
 

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &  
fn-23@02@2023  
ps 12-30 oktrkps uarj 
,e-th-,e-dk¡ystukansM  
 
 
fn’kk o varj %&  
iwoZsl 1 fdeh  
 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%& 
fn-23@02@2023  
osG 21-40 oktrk 
LVs-Mk-ua- 33 oj  
 

xqju@ vijk/k dzaekd 
xqju 
64@2023 
 dye  
295¼v½ Hkkjrh; 
naM lfgrk  
 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
f'kojkt ekèkojko mikls]o; 19 

o"kZs]O;olk; f'k{k.k  

jk-guwekuxM]ukansM 

eks-u-8080071121  tkr ¼ejkBk½ 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %& 

vkjksih vVd %& rkC;kr vkgs  
 
xsyk eky %&  fujad 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh 

;krhy vkjksih    ;kus vkiys baLVkxzke vk;Mh QyVhZ & lWe & 

707 oj Jh N=irh f'kokth egkjkt ;kaP;k QksVksoj osxosxGs beksth 

Vkdqu Jh- N=irh f'kokth egkjkt ;kaP;k QksVksph foaVcuk d:u 

QyVhZ & lWe &  707  vk;-Mh o:u  fe- iBk.k 777 ;k 

vk;Mhps LVksjhyk esU'ku c¡d dsys oxSjs tckcko:u ek-iks fu 

lkgsckaps vkns'kkus oj çek.ks xwUgk nk[ky dsyk- 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iksfu ujokMs iksLVs foekurG  
rikfld vf/kdkjh %&  
iksmifu cqjdqys  iksLVs foekurG eksua  9623652730 
nk[ky dj.kkj %&  
liksfu tk/ko iksLVs foekurG eksua 9765902710 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
ek-Jh ns’keq[k lk mifoiksvf/k mifo ukansM ‘kgj eksua 9765390333 ]  
iksfu ujokMs iksLVs foekurG ] iksmifu cqjdqys  iksLVs foekurG 
 eksua  9623652730] fnukad 23@02@2023 jksth ps 21%49 ok 
 uksan ua- 34 oj jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  
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iksLVs foekurG nSfud xqUgs vgoky fn 23-02-2023 

ftYgk@ iks-Bk.ks iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  
fn-osG 

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

ftYgk -ukansM  
iksLVs ps  
uko  
 
foekurG 
 

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &  
fn-23@02@2023 ps 12-30 
oktrkps lqekjkl ,e-th-
,e-dk¡ys~tP;k vkokjkr 
ukansM 
 
fn’kk o varj %&  
iwoZsl 1 fdeh  
 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%& 
fn-23@02@2023  
osG 23-56 oktrk 
LVs-Mk-ua- 38 oj  
 

xqju@ vijk/k dzaekd 
xqju 
65@2023  

dye 

 324]323] 

504]34 Hkknoh 

  

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
'ks[k ,glku fi-'ks[k ew[rkj]o; 18 

o"kZs]O;olk; f'k{k.k jk-daèkkj rk-

daèkkj ft-ukansM g-ew-luk gk¡LVsy 

]ueLdkj pkSd]ukansM 

 ¼tkr eqLyhe ½ 

eks-u-9699303036 

 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %& 

 

 
vkjksih vVd %& rkC;kr vkgs  
 
xsyk eky %&  fujad 
 

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

vkjksihrkauh fQ;kZnhl rw÷;k baLVkxzke vk;Mhoj  Jh N=irh f'kokth egkjkt 

;kaP;k QksVksoj osxosxGs beksth Vkdqu Jh- N=irh f'kokth egkjkt ;kaP;k 

QksVksph foaVcuk  dk dsyh vkEgh N=irh f'kokth egkjkt ;kauk nSor ekurks rw 

vkeP;k èkkeÊd Hkkouk nq[kkoY;k vkgsr vls Eg.kwu fQ;kZnhl vkjksih v-Ø-1 ]2 

o nksu vuksG[kh ble  ;kauh  f'kohxkG dsyh o ojhy pkS?kkuh feGwu fQ;kZnhl 

FkkiMkcwD;kus ekjgk.k dsyh  o  R;krhy ,dk vuksG[kh blekus R;kps gkrkrhy 

fLVyP;k dM;kus fQ;kZnhl ekjgk.k djhr vlrkuk fQ;kZnh gkrkus vMfor 

vlrkuk R;kps MkO;k gkrkps cksVkyk ewDdk ekj ykxyk vkgs   oxSjs tckcko:u 

ek-iks fu lkgsckaps vkns'kkus oj çek.ks xwUgk nk[ky dsyk- 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iksfu ujokMs iksLVs foekurG  
rikfld vf/kdkjh %&  
liksmifu dw#Gsdj iksLVs foekurG  eks-u-9923696704 
nk[ky dj.kkj %&  
iksuk@2609 iksLVs foekurG  
 ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
ek-Jh ns’keq[k lk mifoiksvf/k mifo ukansM ‘kgj eksua 9765390333 ]  
iksfu ujokMs iksLVs foekurG ] iksmifu cqjdqys  iksLVs foekurG 
 eksua  9623652730] fnukad 23@02@2023 jksth ps 21%49 ok 
 uksan ua- 34 oj jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  
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उशीराचे कारण
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