
iksLVs ofTkjkckn xqjua & 69@2023 dye& 363] 342] 354]354¼M½ 324] 34 Hkknafo  lgdye 8]12 ckydkaps ySaxhd vijk/kkiklqu  lja{k.k 

vf/kfu;e 2012  fn-04@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 
oftjkckn   
 
  

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k & fn- 03@3@2023 

jksth 17-00 ok ps lqekjkl  

jsYosLVs’ku  rs [kMdiqjk 

ef’tnps ikBhekxhy cWjsd 

e/;s  

 
 
fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl  02  fdeh 

 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%& 
 fn-04@03@2023 jksth  
osG  00%01 ok- uksan ua- 01   
oj 

 
xqjua @ vijk/k dzaekd  
& 69@2023 dye& 
363] 342] 
354]354¼M½ 324] 34 
Hkknafo  lgdye 8]12 
ckydkaps ySaxhd 
vijk/kkiklqu  lja{k.k 
vf/kfu;e 2012   
 
 
 

 ?kVukLFkG %& 

jsYosLVs’ku  rs [kMdiqjk 

ef’tnps ikBhekxhy 

cWjsd e/;s  

 

 

 

fQ;kZnh ps uko o IkRrk %& 

 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; 

gks; 

vkjksihps  uko%&  
 

vkjksih vVd ----ukgh 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj uewn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fiMhr 
vYio;hu eqyhl vkjksih dz 01 vWVks pkyd  okbZV fopkjkus enr dj.;kps  
vk’oklu nsoqu vWVks e/;s  cloqu [kMdiqjk ;sFkhy Le’kkuHkqehps  ikBhekxhy 
cWjsd e/;s  ?ksoqu tkoqu R;kps fe= vkjksih dz 02 o 03 ;kps  enrhus  
ykdMkus ekjgk.k dsyh o ykdMkus NsMNkM dsyh iGqu tk.;kpk iz;Ru dsyk 
vlrk idMqu tehuhoj vkiVys rsOgk fiMhr eqyhus ?kjP;kauk Qksu ykors Eg.kqu 
R;kaps dMqu Qksu ?ksoqu iksyhl gsYi ykbZuyk Qksu dsY;kus iksyhlkus  
?kVukLFkGkoj tkoqu fiMhr eqyhph lqVdk dsyh oxSjs tckc o#u xqUgk nk[ky- 

 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&panzlsu ns’keq[k mi fo iks v mi foHkkx 
ukansM ‘kgj  eks ua  9765390333 iksfu HkaMjokj iks LVs oftjkckn eks ua 
9923696860 gs fnukad 04@03@2023 jksth ps 00%46 ok uksan ua- 04 oj 
jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&   fnukad 04@03@2023 ps 01%23 oktrk LVs Mk ua  

06 oj ijr  

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu HkaMjokj iks LVs oftjkckn eks ua 9923696860 

rikfld vf/kdkjh %& eiksmifu xhjs iks LVs oftjkckn eks ua  8411835457 

nk[ky dj.kkj %& %&liksfu eqR;siksM  iks LVs oftjkckn eks ua  9146579102 
  
 

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

 

 

 



पोलीस टेशन कनवट ग.ुर.न.ं 57/2023  कलम 283 भाद व माण.े द.04/03/2023 

पो. टेच.े

नाव 

ग.ुर.न.ंव कलम ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण 

द. अंतर 
फयाद च ेनाव प ा मो.नं.व. 

आरोपीच ेनाव प ा मो न.ं 

खलुासा 

कनवट  ग.ुर.न.ं 57/2023 

 कलम 283 भाद व 

माण.े 

 द. 04/03/ 2023  रोजी  
दपुार   12.30 वा जु या 
पोलीस टेशन समोर 

सावजिनक र यावर  

 
 
 
 
 
गु हा दाखल तार ख 

वेळ 

द.04/02/2023 

वेळ 13.19 वा.  
टे.डा .23 वर 

फयाद च ेनाव.  सदािशव मा णकराव 

अनतंवार  वय 37 वष यवसाय 

नोकर  पो. का 3209 न.े पो . टे.  ता. 
कनवट ज. ज हा नांदेड मोबाईल 

नंबर 8484853632  

 
 
 
आरोपीच ेनाव. ;-     

 
 
 
 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन ेआपल ेता यातील ऑटो हा आप या ता यातील ऑटो 
हे सावजिनक र यावर ल  येणा या जाणा या लोकांना धोका 
अटकाव इजा होईल अशा थतीत उभा असताना िमळून आला 
हणनू दले या फयाद व न गु हा दाखल क न पो. िन.  

साहेबां या आदेशान े hc 1062 वाडगुरे साहेब यां याकडे दला 
 
दाखल करणार-----Npc 2355 मालवाड पो. टे. कनवट मो. 
7391802336 
 
तपासी अंमलदार  hc 1062  वाडगुरे साहेब पो. टे. कनवट. मो. 
न.ं  8805981062 

 

भार  अिधकार .-------.पो.िन. बोरस ेमो. न.ं 9309737394  

 

 

 
 

 

 

 



पोलीस ेशन देगलूर  गूरन.112/2023 क 341,294,323,506  भादवी माणे िद.04/03/2023 

पोलीस े गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

देगलूर गूरन.112/20
23 क 341 
,294, 323 
,506  भादवी 

माणे 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.28.02.2023 रोजी 
23.30 वाजताचे 
सुमारास गंगा 
मेडीकल समोर 
रोडवर मौ. खानापुर 
ता. देगलुर  
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद. 04/03/2023 
रोजी वेळ 13.26 वा. 
नोदं नं. 37 वर 

िफयादीचेनाव व प ा व मो – 
जयदेव तुकाराम केरले वय 51 
वष वसाय शेती व ापार  
जात मराठा रा. खानापुर ता. 
देगलुर मो.न. 9860202067 
 
 
 
आरोपी–  

खुलासा:--सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व 
िठकािण यातील यातील आरोपी यांने िफयादीस 
र ात अडवुन तु माझे हाँटेल व पानपटी तु ा 
जागेतुन काढुन का टाकलास णुन अ ील 
िशवीगाळ क न थापडाबु ानी मारहाण क न खतम 
कर ाची धमकी िदली वगैरे जबाब व न गु ा दाखल 
 
दाखलकरणार:-ASI शेख .  पो. े . देगलुर मो.न. 
9823206916 
 
तपािसकअंमलदार– पोहेका / 2462 के े पो. े . 
देगलुर मो.न. 9823692462 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:--पोिन ी माछरे 
मोनं 9821159844 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



पोलीस ेशन देगलूर  गु र न नं    113/2023 क 324,294,352,323,506 भादवी   िद.04/03/2023 

पो ेचे
नाव 

गूरन व 
कलम 

गू घ तावेळ व िठकाण िफयादीचेनाव खुलासा 

दगलूर गु र न नं    
113/2023 
क 
324,294,3
52,323,50
6 भादवी  
 

गु.घ.तावेळ व िठकाण:-- 
िद 04.03.2023 रोजी 10.30 
वाजताचे सुमारास ओम 
मेडीकल समोर यागराज 
हाँ ीटल ा बाजुला देगलुर 
ता. देगलुर  
 
 
दाखल:-िद  04/03/2023 
रोजी 15.05 वा. नोदं  42 
 
 
 

िफयादी-आकाश िशवाजी 
बादावार वय 21 वष 

वसाय खाजगी नोकरी रा. 
हो लबेस ग ी देगलुर  मो. 
न. 8390305958 
 
 
आरोपीनावव प ा:- 
 
 
 
 

खुलासा:--सादर िवनंती िक, वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
िफयादीस णाले की तु रा ी मला काय बोललास असे णुनतु ा मायचा 
भोसडा तु ा मायला झवतो णुन िशवीगाळ क न थापडाबु ाने मारहान 
क न खशातील चाकु काढुन िफयादीस मारत असताना सा ीदार िनखील 
रोडेकर रा. जयिभमनगर देगलुर यांने अडिव ाने ाचे हातास मार लागुन 
जखमी झाला व िजवे मार ाची धमकी िदली वगैरे जबाबा व न गु ा दाखल  
दाखल करणार:------ASI शेख 
ने.  पो. े . देगलुर मो.न. 9823206916 
तपािसकअंमलदार :--पोहेका 2822 कणकवळे पो. े . देगलुर मो.न. 
9637465966 
पो े भारीअिधकारीनाव :-- पो. िन. सोहन माछरे साहेब मोनं 9168751555 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन कनवट ग.ुर.न.ं 58/2023  कलम 283 भाद व माण.े  द.04/03/2023 

पो. टेच.े

नाव 

ग.ुर.न.ंव कलम ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण द. 

अंतर 
फयाद च ेनाव प ा मो.नं.व. 

आरोपीच ेनाव प ा मो न.ं 

खलुासा 

कनवट  ग.ुर.न.ं 58/2023 

 कलम 283 

भाद व माण.े 

 द. 04/03/ 2023  रोजी  
दपुार   12.35 वा जु या 
पोलीस टेशन समोर 

सावजिनक र यावर  

 
 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

द.04/03/2023 

वेळ 12.32 वा.  
टे.डा .26 वर  

फयाद च ेनाव.  सदािशव मा णकराव 

अनतंवार  वय 37 वष यवसाय 

नोकर  पो. का 3209 न.े पो . टे.  ता. 
कनवट ज. ज हा नांदेड मोबाईल 

नंबर 8484853632  

 
 
 
आरोपीच ेनाव. ;-     

 
 
 
 
 
  

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन ेआपल ेता यातील ऑटो हा आप या ता यातील ऑटो 
हे सावजिनक र यावर ल  येणा या जाणा या लोकांना धोका 
अटकाव इजा होईल अशा थतीत उभा असताना िमळून आला 
हणनू दले या फयाद व न गु हा दाखल क न पो. िन.  

साहेबां या आदेशान े hc 1062 वाडगुरे साहेब यां याकडे दला 
 
दाखल करणार----Npc 2355 मालवाड पो. टे. कनवट मो. 
7391802336 
 
तपासी अंमलदार  hc 1062  वाडगुरे साहेब पो. टे. कनवट. मो. 
न.ं  8805981062 

 
भार  अिधकार .------.पो.िन. बोरस ेमो. न.ं 9309737394 , 

 

 
 
 

 

 

                             



 

पो. टे. कंधार     गु.र.न. 53/2023  कलम  379 भा द वी.. . द.04/03/2023 

पो. टे. चे 
नाव 

     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  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन. 53/2023 

कलम 379 भा द वी  

 गु हा घडला :-   द 

25/2/2023 रोजी  19.00 ते 

द 26.2.2023 चे  सकाळ  

05.00 वा.चे दर यान 

फयाद चे शेतातील 

आखा याव न मौज े

हासुळ तालुका कंधार  

द णेस 35 कमी  
 
 
 
 
 
 
 

गु हा दाखल:- द 

4/3/2023 वेळ  13.33 

वाजता टेशन डायर  न द   

20  वर 

 
 

 फयाद  चे नाव    :-   नामदेव मािनका  
भोरिगर वय 51 वष यवसाय  शेती रा. 
हासूळ    ता. कंधार ज. नांदेड   मोबाईल 

नंबर 9633747689 

 
 

FIR त दली का:- होय 

 

 आरोपी चे नाव व प ा: -. .  अ ात 

 

गेला माल - एक गाय कं. अ.ं 20,000 . 

दराची व एक हैस कं. अ.ं 50,000 पये 

दराचे असे एकूण कं.अं. 70,000 . दराची 
दोन जनावरे 
 
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 

खलुासा;  
        सादर वनंती वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद ने  याची  जनावरे शेतातील आखा यावर बाधंले असता 
याची दोन जनावरे एक गाय कं. अं. 20,000 . दराची व एक हैस 

कं. अ.ं 50,000 पये दराचे असे एकूण कं.अ.ं 70,000 . दराची दोन 

जनावरे याच ेआखा यावर शेतात बांधून घर  गेला असता कोणीतर  

अ ात चोर यानंी चो न नेली आहे   वगरेै फयाद व न गु हा दाखल 

क न तपास  Hc / 2259 ीरामे  यांच ेकडे दला. 
 

  दाखल करणार:  pso. Hc /2046 कामजळगे सा.पो टे कंधार 

        

तपासी अमंलदार:---- HC/2259 ीरामे पोलीस  टेशन कंधार. मो. 
न.ं9421761652 

              

       पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो िन पडवळ 

साहेब    मो न ं9420841070 

 
 

 
 

 
               
 

 

                             
 



पो. टे. कंधार       ग.ुर.न. 54/2023  कलम  324,323,504,506  भा द वी. . . द.04/03/2023 

पो. टे. चे 
नाव 

     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  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन. 54/2023 कलम 

324,323,504,506  भा द 

वी   

 गु हा घडला :-   द 

03/3/2023 रोजी चे रा ी  
11.30  वा. व ठल 

माई  मं दराचे जवळ 

सावजिनक रोडवर  मौज े

कळका  तालुका कंधार  

द णेस  20 कमी  ता. 
कंधार 

 
 
 
 
 
 
 

गु हा दाखल:- द 

04/03/2023 वेळ 14.33 

वाजता टेशन डायर  न द 

22  वर 

 
 
 

 फयाद  चे नाव    :-  व नल प. उ मराव 

गायकवाड वय 33 वष यवसाय  शेती रा.  
कळका  ता. कंधार ज. नांदेड   

मोबाईल नंबर - 9511880771 

 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 

 आरोपी चे नाव व प ा: -.  
 
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 

दाखल करणार:  pso. Hc /2046 कामजळगे 
सा.पो टे कंधार 

 
 
 

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

व ठकाणी यातील   फयाद  हा ी व ठल माई 

मं दराच ेजवळ  स याचे काय मास गेला असता यातील 

आरोपीने पूव  झाले या कु तीचे डावात करकोळ वाद  

मनात ध न फयाद च े जवळ येऊन तू मला मागील 

झाले या कु याच े डावातून बाहेर का काढलास असे 

हणून िशवीगाळ क न याचे हातात असले या लोखंड    

रॉडने  फयाद च े डो यास मा न दखुापत केली  वगरेै  

मजकुराचे त ार  जबाब व न   मा.पो. िन.साहेब यांच े

आदेशाने वर माणे गु हा दाखल क न तपास Hc /1959 

यवहारे यांच ेकडे दला. 
          
तपासी अमंलदार :- Hc /1959 यवहारे पोलीस  टेशन 

कंधार. मो. न.ं9604333256 

 
             

   पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो िन 

पडवळ साहेब मो नं 9420841070 
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पोलीस ेशन  देगलूर  गूरन 114/2023 कलम 304 (अ) भादवी  माणे िद.04/03/2022 

पोलीस े
नाव 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

देगलूर गूरन 114/2023 
कलम 304 (अ) 
भादवी  माणे 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.16.12.2022 
रोजीचे 22.00 ते 
िद. 20.12.2022 
चे 21.45 वाजताचे 
दर ान उपिज ा 

ालय देगलुर 
ता. देगलुर व स.द. 
िव ुपुरी नांदेड  
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद. 04/03/2023 
रोजी वेळ 17.07 
वा. नोदं नं. 52 वर 
 

िफयादीचेनाव व प ा व 
मो.न – भाकर बबनराव 
िशंदे वय 34 वष वसाय 
खाजगी नोकरी रा. तळणी 
ता. िबलोली मो.न. 
8421114980 
आरोपी–  
 
 
 

खुलासा:--सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील 
िफयादीची प ी ही िदनांक 16.12.2022 रोजी सुती व कुटंुब 
िनयोजन श ीि ये साठी एँडमीट झाले पासुन ते िदनांक 
19.12.2022 रोजी पावेतो तीचेवर उपचार करणारे वै कीय 
अिधकारी डाँ. िदप ठ रवाड ीरोग त  उपिज ा गणालय 
देगलुर यांनी उपचाराम े तीचेवर अचुक िनदान व ितथेच ताथडीचे 
उपचार दे ास व सदर ास यो वेळी हायर सटर येथे भरती 
कर ास िवलंब क न उपचार कामात िन ाळजीपणा के ाने 
िफयादीचे मरणास कारणीभुत ठरला वगैरे िफयादीचे जबाब व न व 
मा. अिध ता शंकरराव च ाण वै कीय महािव ालय िव ुपुरी 
नांदेड यांचे अहवालाव न वर माणे गु ा दाखल  
दाखल करणार:-ASI  शेख.  पो. े . देगलुर मो.न. 9823206916 
तपािसकअंमलदार– मा. पोिन ी माछरे पो े  देगलूर मोनं 
9821159844 
पो े  भारी अिधकारी नाव व मोनं:--मा. पोिन ी माछरे मोनं 
9821159844 

 

 
 

 
 
 

 
 



पोलीस टेशन हादगाव  गुरनं.41/2023 कलम.498(अ),323,504,506,भादवी  माण े दनाकं 04/03/2023 
  

  पोलीस 
टेचे ना 

गु हा र ज टर नंबर 
व कलम 

गु हा पना 
अ. ./ ो ह /घडला व  

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल 
अटक होय नाह  

हक कत 

हदगाव गरुनं.41/2023 

कलम.498(अ) 
,323,504, 

506,भादवी  माणे 

 

  
 
 
 
 

गु हा घडला दनांक 
15/12/2018ते आज पावेतो 
फयद चे सासर  पंपळगाव  

ता. हादगाव द णेस 
35 कमी 
 

दशा : द णेस  35 कमी  
 
 
 

 गु हा दाखल दनांक:- द-
04/03/-2023 वेळ17:52 टे 
डा.नोद न.ं  25 वर                   

 

फयाद चे नाव :-    
 

आरोपीचे नाव प ा  

एफआर आय त दली. होय 

 आरोपी अटक :- नाह   

खलुासा.---------सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व 
ठकाणी यातील  आरोपीतानी फयाद  म हलेस ल नानंतर 
काह  दवस चांगले वागून ितचे चा र यावर संशय घेऊन 
व शेती कर यासाठ  माहेराहून 2,00,000/- पये घेऊन ये 
हणून िशवीगाळ क न थापड बु यानंी मारहाण क न 

उपाशी पोट  ठेवनू शार रक व मानिसक ास देऊन जीवे 
मार याची धमक  दली वगरेै जबाबदाव न पो.िन.साहेब 
यांचे आदेशाने पोहे का 2817 मुंड क यां याकडे दला . 
गु हा दाखल. 
 तपासी अिधकार ---पोहेकॉ 2817 मुंड क मो . न. 
7774032817 

दाखलकरणार:- - पोहे का 1099 गायकवाड पो. टे हदगाव  

 पोलीस टेशन भार  अिधका  याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:-पो.िन. पवार साहेब पो. टे. हदगाव मो.न.ं 
8806994154 
  

 

 

 
 
 

 
 

 



पोलीस टेशन अधापूर-  गु.र.न 63/2023  कलम  279 .338  भा द वी दनांक 04/03/2023 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु हा घडला तार ख वेळ / 
दाखल 

फयाद  व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापरू ग.ुर.63/2023 कलम  

279..338..भा द वी 

माण े 

 
 
  

गु हा घडला तार ख वेळ  

व ठकाणी दनांक 

01/03/2023 रोजी 17.00 

वा वाजताच े  समुारात  

मढला बु िशवार 

ता.अधापरू प मसे 

10 कमी 
 
 

  गु हा     दाखल तार ख  

4/03/2023 टे डा  21 

वेळ 17.09 

 
 
 
 

फयाद    -अ दप पी मधकुर 

ग हाण े वय 30 वष यवसाय 

शेती रा कामठा बू  या अधापरू ज 

नांदेड 

मो न ं9112069410 

 

  आरोपी नाव -  

 
 
 

उिशराने कारण- आज रोजी MLc 

no 372/23च ेप क ा  झा यान े 

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

आरोपी याचे ता यातील ह लरच े ॅ टर हे हाई गाईने व 

िन काळजीपणाने ह लरचे ॅ टर चाल ू क न अचानक र हस  

घते यान े फयाद  ह ला या पाठ माग ेअस यान े फयाद स ह लर 

चा जोराचा ध का लाग यान े फयाद  खाली पडला असता सदर 

ह लर च ेडा या बाजूच ेपाठ मागील टायर फयाद या छातीव न 

गे यान े जबर दखुापत होऊन फयाद या    छातीच े दो ह   

बाजू या फास या फॅ चर झा या नातेवाईकांनी खाजगी ऑटन े 

अपे ा हॉ पटल नांदेड यथेे उपचार कामी शर र केल े  वगैरे 

मजकुराच े  जबाब व न वर माण ेगु हा दाखल क न मा.पो.िन 

.साहेब यां या आदेशान े पुढ ल तपास पो.हे कॉ.2353बोदमवाड  

.यां याकडे दला मो न ं9022978909 

दाखल करणार  पो हे का 999यमेेकर  पोलीस ठाण े अंमलदार 

पोलीस टेशन अधापरू मो न ं9923670999 

तपास अिधकार  HC 2353बोदमवाड पोलीस टेशन अधापरू 
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पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 111/2023 498(A),494,323,504,506,34 भादवी   िद. 04/03/2023 

पोलीस
ेचे नाव 

गू.र.न.वकल
म 

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

देगलूर गूरन. 
111/2023 
498(A),494,3
23,504,506,3
4 भादवी  
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद.2021 ते िद. 02.02.2023 
वेळ 22.00वा. पावेतो चाकुर िज. 
लातुर  
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.  04.03.2023 रोजी 01.26 
वाजता नोदं . 07 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा व मो– 
आरोपी–   

 

खुलासा:--सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण  यातील 
आरोपीतांनी संगणमत क न िफयादीस निवन मोटार सायकल 
घे ासाठी माहेर न एक लाख पये घेवुन ये णुन शारीरीक व 
मानिसक ास देवुन िशवीगाळ क न मारहाण केली व जीवे 
मार ाची धमकी िदली व माझे पती शेख मौलामीया िप. बाबुसाब 
यांने मी िजवंत असताना सनाअंजुम रा. गडगा ता. नायगाव िहचेशी 
दुसरे ल  केले आहे वगैरे िफयाद व न गु ा दाखल  
 
तपािसकअंमलदार–ASI िमरदोडे पो. े . देगलुर  
 
दाखलकरणार:- 
पोहेकाँ 2350 जाधव.  पो. े . देगलुर 
 
पो े भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पोिन ी माछरे मोनं 9821159844 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                              
 



                                 
             

          

   
  
   
 

    
    

     
    

   
 

 
    
  

 
 

 
     

 
    

    
   

   
   

 
 

 
    

 
 

   
     

   
 

   
          

       
      

        
           
         

     
 

        
 

      
 

         
  

                  

 
 
 
 
 
 

 



पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न. 70/2023 कलम 65(ई) मु ं ो दनांक 04.03.2023 

पोलीस 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळ व ठकाण 

ग.ु द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद / आरोपी  हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण 

दनाकं  

04/03/2023 रोजी वेळ 13.30 

वाजता बस टट भोकर ता. 

भोकर 

 
 
 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनाकं 04/03/2023 

वेळ 15:41  वाजता 

टेशन डायर  नंबर 25 

 
 

ग.ुर.न. 70/2023 कलम 65(ई) मु ं ो 
 

िमळाला माल-1)1800-00 Royal stag 

deluxe whisky अस े लबेल असलले े

वदेशी दा या 375 मते या सीलबदं 

काचेची एकुण 05 बॉटल कंमती 

येक  360 . दरान ेअ. क. 1800/- . 

एम. एल. 

2)76000 Royal challenge finest 

premium whisky अस े लेबल 

असले या 

वदेशी दा या 750 एम.एल. 

मते या िसलबदं काचेच े एकुण 01 

बॉटल कंमती येक  760  दरान ेअ. 

क. 760/- पय े

असा एकूण /- 2500/- 

 

फयाद च े नाव- दगांबर 

पांडुरंग पाट ल वय 32 वष 

यवसाय नोकर  (पालास 

मु.ं ो.अॅ ट - उपिनर क) 

पोलीस टेशन भोकर 

ज.नांदेड मो. .9850550670. 

 

आरोपीच ेनाव-    

 

आरोपी अटक- िनरंक 

खलुासा-  सादर वनंती क  वर नमूद ता वेळ  व 

ठकानी यातील आरोपी बस टट भोकर यथेे 

याच े हातात थैली म य े दा  बाळगुन ितची 

चोरट  व  कर याचे उदेशान े ता यात 

बाळगलेा िमळुन आला हनून गू हा दाखल 

क न पूढ ल तपास ASI दलीप जाधव यांच ेकडे 

दे यात आला आहे 

 

दाखल करणार  - PSO) पोहेकॉ 2138 पो. 

टेभोकर मोन-ं9552500871 

तपासी अमलदार-  ASI दलीप जाधव पो टे 

भोकर मोन-8605430645. 

पो ट भार  अिधकार  पोउपनी/ उबाळे साहेब 

पो ट भोकर मो.नं 9823045224 

 

 
 



पोलीस टेशन भोकर गुरन 71/2023 कलम 500 भादवी सह कलम 67,67(अ) मा हती तं ान कायदा  दनांक 04.03.2023 

पोलीस 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळ व ठकाण 

ग.ु द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद / आरोपी हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण 

दनाकं - 

दनाक 03/03/2023 च ेरा ी 

10.00 त े12.00 वा. 

दर यान खासदार तापराव 

पाट ल िचखलीकर िम  

मंडळ, भोकर या फेसबुक 

ुपवर 
 
 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनाकं  04/03/2023 रोजी 

वेळ- 18.17 टे.डा.न द.न-ं 

33 
 
 

गुरन 71/2023 

कलम 500 

भादवी सह कलम 

67,67(अ) 

मा हती तं ान 

कायदा  
 
 

फयाद च े नाव- ीकातं 

यकंटराव क हाळकर वय 

30 वष यवसाय यापार रा. 

नवा म ढा भोकर मो. न.ं 

9561668892 
 

आरोपीच ेनाव-  अ ात इसम 

 

आरोपी अटक - नाह  

 
 

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

तापराव पाट ल चीखलीकर मी मंडळ भोकर या नावान े असले या 

फेसबकु अकांउट ुपवर   अ ात इसमाने  05 अ ल हड ओ टाकून 

फयाद  व िम  मंडळा या इतर सद याचंी बदनामी केली. तसेच अ ील  

हड ओ  ईतर फेसबुक अकाउंट पुवर पण येत अस याच े फयाद स 

समजल ेआहे,वगैरे मजकुराच ेत ार  अजाव न  वर माण ेगु हा दाखल 

आहे. (सव अ ील ह डओ पो ट सायबर सले व ुप फेसबकु ुप  डिमन 

या मदतीने डलीट कर यात आले या आहेत . शांतता आहे) 

दाखल करणार -  PSO ) पोउपिन राम कराड पो टे भोकर  मो. 

.9552500871 

तपासीक अमलदार -   पो िन उबाळे  पो टे भोकर मो.  9823045224 

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

भोकर  

 
 



पो. टे. लोहा गरुन.46/2023 कलम 498(अ),323,325,504,506 ipc          द.04/03/2023 

पो. टे. चे 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन.46/2023 कलम 

498(अ),323,325,504,5

06 ipc  

 गु हा घडला:-2009 ते द 

17/02/2023 च े20.00 वा. 
पावेतो फयाद चे राहते घर  

गगंाराम नगर लोहा तालुका 
लोहा ज. नांदेड 

 
 
 
 

गु हा दाखल:- 

द.04/03/2023 वेळ 16.02 

वाजता टेशन डायर  न द 

23 वर      

 
 
 
 
         

 फयाद  च ेनाव व प ा :-  
 
 

FIR त दली काय:- होय 

 
 

 आरोपी चे नाव व प ा:-  
आरोपी अटक:-  

 
 
 

खलुासा;            सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीने फयाद स ल नानंतर दोन म ह या पासून लहान 

सहान कारणाव न िशवीगाळ क न फयाद स प हली मुलगी सन 

2011 म ये व दसुर  मुलगी 2013 म ये झा याने तुला मुलीच होत 

आहेत ब या या यापाराक रता तु या माहे न दहा लाख पये 

घेऊन ये हणून शार रक व मानिसक ास दला  नातेवाईक 

समजनू सांग यासाठ  आले असता यांना िशवीगाळ क न जीवे 

मार याची धमक  दली व दनांक 17.02.2023 रोजी 20.00 वा 
फयाद स राहते घर  िशवीगाळ क न थापडा बु यानी व लाथांनी 
मारहाण क न उज या डो यावर बु क  मा न गभंीर जखमी केले 

यामुळे फयाद या डो या या आतील पड ास गभंीर दखुापत 

झाली डो याच े ऑपरेशन क न आज रोजी पो टला येऊन त ड  

जबाब द याने  मा पोनी साहेब यांच ेआदेशाव न गु हा दाखल 

 

दाखल करणार:- hc 2323 जामकर साहेब पो टे लोहा  मोबाईल 

नंबर:-9970975476 

      

तपासी अमंलदार:HC/1754  सूयवंशी मोबाईल नंबर  

7057524134 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. . मा..पोिन/ तांबे साहेब . 

पो. टे. लोहा  मो. 9850188100 

 
 
 



पो. टे.कंुडलवाड   गुरन  28/2023 कलम 12 A मजुका द.04.03.2023 

पो. टे.च ेनाव गुरन  र ज टर  

नंबर व कलम  

गु हा घ.ता.वेळ व 

ठकाण  

 फयाद  व आरोपी ह ककत  

कंुडलवाड  गुरन  282023 

कलम 12 A मजुका 
 
 

िमळाला माल-  

जुगाराच ेसा ह य व 

नगद  4060 पय े

 
दशा व अंतर - 

प मसे 0.5 

कलोमीटर 
 

ग.ुघ.ता.वेळ व 

ठकाण - दनांक 

04m03.2023  च े

16.35  वाजता शेख 

अ खल यांच ेघराच े

बाजूस मोक या 
पड त जागेत बु ड 

ग ली कंुडलवाड  

 
ग.ु दाखल ता. वेळ  

व ठकाण 

द.04.03.2023 

रोजी 19.17 वाज 

टेशन.डा. न द 

.24 माण े 

 
 
 
 

फयाद - सुदशन चं कातं कमलाकर वय 37 वष 

यवसाय नोकर  ब कल नंबर 237 नमेणूक 

पोलीस टेशन कंुडलवाड  मोबाईल नंबर 92 84 

16 85 33 
 
आरोपी  नाव-  

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व 

वेळ   यातील आरोपीन े 52 प यावर ितरट 

नावाचा जगुार पैस े लावनू खेळत असताना 
रोख र कम 4060 पय ेव जुगाराच ेसा ह य 

सह िमळून आले हणून. वगैरे मजकुरा या 
फयाद व न गु हा दाखल क न माननीय 

सपोिन कासल ेसाहेबां या आदेशान ेगु हा न द 

क न तपास पोहेका 1921 कदम यां याकडे 

दे यात आला. 
दाखल करणार.-  Pso/ASI जमजाळ 

सपोिन कासल ेसर यांचा मोबाईल नंबर 

9823017330 
 
 तपासी अिधकार  पोहेका 1921 कदम  

मोबाईल नंबर 8007753455 

 
 
 
 
 



पोलीस टेशन मखेुड गुरण- 62/23कलम 457,380 भा.द.वी  दनाकं  04/03/2023 

 पोलीस टेशन 

मखेुड  

 ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा 

मखेुड गुरण- 

62/23कलम 

457,380 

भा.द.वी  
 
 
 
 
 
 

ग ु घ ता वेळ व ठकाण दनांक 

03/03/2023 च े सकाळ  07.00 

वाजता त े दनांक 04/03/23 च े

07.00 वाजता च े दर यान 

फयाद च े घर  मौज े मंडलापूर 
तालुका मुखेड ज हा नांदेड 

 

गु हा दाखल- 

दनाक 04/03/2023 वेळ 16.56 

Sd 20 
 
.  

घटना थळ  रवाना न द –न द 

मांक 22 वेळ 17. 10 

 

घटना थळ  भटे  देऊन परत–  न द 

मांक 24 वेळ 19. 20 वाजता 

फयाद - नरिसंग व ठल बोईनवाड वय 

45 वष यवसाय शेती राहणार मौज े

मंडलापूर तालुका मखेुड ज हा नांदेड 

मोबाईल मांक 7768859530 

 
 

आरोपी-  अ ात 

 

गेला माल – 40 तोळे चांद च ेदािगने, नऊ 

मॅ च े सो याच े दािगने असा एकूण 

कमती 52,000/- पयाचा माल  

 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबधंक 

कायवाह  – िनरंक 

 
 

खलुासा-       सादर वनंती क  वर नमूद तार ख 

वेळ  व ठकाणी यातील अ ात चोर याने 
फयाद या घराच े कुलूप उघडून आत वशे 

क न घरातील लोखडं  प ाचे पेट म ये ठेवललेे 
चांद च ेदािगने 40 तो याच ेव सो याच ेदािगन े

09  मॅच ेअसा एकूण कमती 52 हजार पयाच े

चो न नले े वगैरे फयाद व न गु हा दाखल 

क न माननीय पोलीस िनर क साहेब यांच े

आदेशान ेपुढ ल तपासणी पीएसआय फड साहेब 

यां याकडे दे यात आला 
 

गु हा दाखल करणार - Hc 2367 माडप  े

पोलीस टेशन मखेुड. 

 

तपास करणार– psi फड साहेब 

पोलीस टेशन मखेुड ज हा नांदेड  मोब.  

9130087444 

 
 
 
 
 
 



 
 

पोलीस टेशन रामतीथ गुरन.ं35/2023 कलम 65 (E) म. दा. का. द 04/03/2023 

पो. टेच े

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  

रामतीथ गुरन o 

35/2023 

 कलम 65 (E) 

म. दा. का. 
 
 
 
 
 

द. 04.03.2023 च े14.05 

वा. स.ु 

 मोज ेतळणी बलोली कडे 

जाणारे रोड च ेबाजूला तीन 

प ात पूवस 13 कमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

04/03/2023 च े  17.31 वा 
टे.डा न द . 13 वर  

 
 

फयाद  नाव:- गुंडेराव रघुनाथराव करल े

वष 52 वष यवसाय नोकर  पोहे का 1926 

नमेणूक थागशुा नांदेड 

मो.न.ं9130534999. 

 
आरोपीच े:-  

िमळाला माल :- एक िलटर मतेच े68 

पॉकेट येक  20 पय े माण े कमती 
अंदाज े1360/- ो गु ाचा माल  

खलुासा_सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन ेआपल ेता यात वनापरवाना बेकायदेशीर र या वर ल ो 
गु ाचा माल िशद  68 िलटर कमती 1360 चा माल बाळगनू चोरट  

व  कर याचे उ ेशान ेिमळून आला हणनू वगैरे मजकुराच े फयाद 

व न गु हा दाखल क न तपास कामी  मा.सपोिन ी दघ ेसाहेब 

यांच ेआदेशा वय ेगु हा दाखल क न तपास पो.हे. कॉ.2476 पठाण 

यां याकडे दला आहे 

दाखल करणार :-HC-2062 पी. जी. कोरके पो टे रामतीथ मो. 
न.ं9421296127. 

भार  अिधकार  - एस ह  दघ ेसहा यक पोलीस िनर क पो टे 

रामतीथ मो.9834255985 

तपािसक अमलंदार-पो.हे. कॉ.2476 पो टे रामतीथ 

मो.न.9823027725. 

 
 
 
 
 
 
 
 



पो. टे.नायगांव गुरनं 19/2023 कलम 12(A)भादवी म.जु.का माण े

  पोलीस 
टेशनचे 

नाव 

गु हा र ज टर 
नंबर व कलम 

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

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

हक कत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव :-
नायगांव  

 

गरुनं 19/2023 

कलम 
12(A)भादवी 
 म.ज.ुका 
माणे 

 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला दनांक :- द 
04.03.2023 

रोजी 16.50वा सु रावसाहेब 
इंगोले यांचे शेतातील 
मांडवाखाली मौजे पपंळगाव 
िशवारात द णेस 1 कमी 
 
 
 
 

गु हा दाखल दनांक:- 
04/03/2023वेळ 19.44 वा टे 
डा.नोद नं. 21वर 

फयाद चे नाव:- व ठल मुरलीधर शेळके वय 36 वष 
यवसाय पो ना 24 32 नेमणकू थािनक गु हे शाखा 
नांदेड मो न ं8275113401 

 

एफआर आय त  दली का :-होय  

आरोपीचे नाव :- 

 

खुलासा:- नमूद ता वेळ  व ठकाणी  यातील 
आरोपीताने वनापरवाना बेकायदेशीर र या आिथक 
फाय ासाठ  ितरट नावाचा जुगार खेळत व खेळवीत 
असताना जगुाराचे सा ह य व नगद  असा एकूण 
63460 /- पये चे मु ेमालासह आरोपी मांक 01 ते 
03 िमळून आले व आरोपी मांक 04 ते 09 पोिलसाचंी 
चाहूल लागताच पळून गेले वगैरे व न गु हा दाखल 

  

दाखल करणार- पोहेका◌ॅ  1808 िचतळे 
पो. टे.नायगाव  मो.न.- 8087574887 

 
 

तपासीक अिधकार  :-पोहेका 2006 मु तापुरे साहेब 
पो. टे.नायगाव   मो.नं 9325850996 

 

पोलीस टेशन भार  अिधका  याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:-पोिन गु टे  साहेब पो. टे. नायगाव मो.नं. 
8425995454` 
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iksyhl LVs”ku flan[ksM vk-ez ua 02@2023 174 fl-vkj-ih-lh- fnukad 04-03-2023 

 

 
 

iks-LVs-ps  
uko 

xq-j-u-o dye 
  

    xqUgk 
 

fQ;kZnhps  uko iRrk  
oeks-ua-  

           gfddr 

flan[ksM  
 
vk-ez ua 
02@2023 174 
fl-vkj ih-lh- 
izek.ks 

vk-ez -?kMyk - fn- 
05@12@2022  jksth 
12%40oktrkps  lqekjkl 
“kkldh; nok[kk.kk 
;orekG 
 
vk-ez nk[ky %& fnukad 
04@03@2023  ps  
20-44 oktrk  uksan ua -16 

[kcj ns.kk&;kps  
uko%& 
MkW-iadt pOgk.k rQsZ 
okMZ ckW; lqfuy 
oMndj o; 52 o’ksZ  
jk-“kkldh; nok[kk.kk 
;orekG 
 
 
mf”kjkps dkj.k % 
vkt jksth ek-iksyhl 
vf/k{kd 
dk;kZy;]ukansM  
;sFkqu dkxni= izkIr 
>kY;kus nk[ky 
 
 
ej.kkps dkj.k %  
dks.krsrjh fo’kkjh  
vkS’k/k izk”ku d:u  
e`R;q 

[kqyklk %& lfou; lknj fouarh dh] oj ueqn rkfj[k 
osGh o fBdk.kh ;krhy e;r gk dks.krsrjh fo’kkjh vkS’k/k 
fiY;kus ljdkjh nok[kk.kk ];orekG ;sFks e`r voLFksr 
Hkjrh dsY;kus rsFkhy MkWDVkjkauh riklqu ezr ?kkss’khr dsYks 
vkgs-oxSjs ,e-,y-lh-ps dkxni=s vkt jksih izkIr >kY;kus 
ueqn dkxni=ko:u iks-LVs-flan[ksM ;sFks vk-ez dz 
02@2023 174  fl-vkj-ih-lh-izek.ks nk[ky iq<hy 
rikldkeh l-iks-fu fduxs  lkgsc ;kaps vkns”kkus 
 
fcV iksgsdkW 2356 pkSgk.k ;kaPksdMs ns.;kr vkyk 
eks-ua 7499005925 
 
iks- LVs- izHkkjh v/khdkjh %& liksfu fc-ih-frMds  eks-ua- 
9921010100 
 
HksV ns.kkjs v/khdkjh uko o eks-ua-%& 
dsysyk rikl %& 
 
 
 
 



पोलीस टेशन माहूर गरुण  17/2023कलम 65(ई) म. दा. का  दनांक 04/03/2023 

पो टेनाव गुरण व कलम गु.घ.ता.वेळ 

ठकाण 

फयाद चे नाव प ा खलुासा  

माहूर 
 
 
 
पो ट भार  
अिधकार  चे 
नाव 

पोलीस 
िनर क 

िनतीनभा कर
रावकाशीकर 

मो 
9527988931 
 
 
 
 
 

गुरण 

17/2023कलम 

65(ई) म. दा. का 
 
________ 
िमळालामाल 
700:00 
देशीदा बबॅीसं ा9

0 ML 
मते याकाचे या 

20 बॅटल तेक क. 

अ. 35दराने 
एकुण 700 

पयेचामाल 
 
 
 

दनांक 
04/03/2023 
रोजीवळे17:20चेदर यान
आरोपीचेराहतघेर वाड ं 0
2 माहुरउ रेस01K.M 
___________ 
दा.ता.वेळ 

दनांक 
____________ 
दनांक04//32/2023 

रोजी21:42 

न दनं21वर 

 
____________ 
उिशराचेकारण 

ाने र नारायण वेलदोडे वय 27 

वष यवसाय नौकर  पोका 
बनं1038 नमे पो टे माहुर 
मोन9ं689938072 

आरोपीचे नाव 

___________ 
आरोपीअटकनाह  

 
 

सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व 
ठकाण यातील आरोपीत आपल े ता यात ो 
गु ाचा माल देशी दा  बॉबी सं ा या बॉटल 

बेकायदेशीर र या वना परवाना चोरट  व  

कर याचे उ ेशान े आपल े ता यात बाळगललेा 
िमळून आला वगेरे फयाद  व न मा पोिन 
साहेब याच े आदेशान े गु हा दाखल क न 
पुढ ल तपास कामी NPC/777 आडे यां या 
कडे दाला 
 
दाखल करणारा- 

PSO HC/1727 मेडपलवारसाहेबपो टे माहुर 

मो. नं8888890276 
 
तपािसक अमलदार  NPC/777 आडे पो टे 
माहुर मोन ं7020105812 

 

 
 
 
 
 
 



 
पो. टे. लोहा. ग.ुर.न.47/2023 कलम-   324,323,504,506,34 भादवी द.04/03/2023 

पो. टे. चे 

नाव 

गरुण व कलम     गु हा घडला दाखल फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

  लोहा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47/2023 कलम 

324,323,504,506,34भा

द व  

 गु हा घडला:- दनांक  

04/03/ 23 रोजी सायंकाळ   

18.00 वाजताचे सुमारास 

बस थानक कारेगाव येथे 

तालुका लोहा ज हा नांदेड 

उ रेस 05 क.मी 
 
 

गु हा दाखल:- द . 

04/03/2023  वेळ   

23.50वाजता टेशन डायर  

न द   32वर 

 
 
 
 
 
 

FIR त दली:-   होय  

 

उशीराचे कारण- िनल  

 
 
 

 फयाद  चे नाव व प ा _ बळ राम आनंदराव 

मोरे वय 25 वष यवसाय शेती राहणार 

कारेगाव तालुका लोहा ज हा नांदेड मोबाईल 

मांक 8010457028. 

 
  
 
 

 आरोपी च ेनाव व प ा:-  
 
 
 
 
 

आरोपी अटक:- नाह   

 
 
 

खलुासा;  
           वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील नमूद आरोपीतांनी 
संगणमत क न फयाद स जनेु शेतीचे भांडणाचे कारणाव न 

आरोपी मांक 1 याने फयाद चे डो यात, कपाळावर लोखंड  

पंचाने मा न दखुापत केली. आरोपी मांक 2 याने फयाद स दाबून 

धरले फयाद च े भाऊ गो वंद आनंदा मोरे व चुलत भाऊ मा ती 
कशन मोरे हे सोड व यास आले असता यास पण आरोपी मांक 

1 याने डो यात पंचाने मा न दखुापत केली. आरोपी मांक 3 व 4 

याने फयाद च े आईस व व हनीस िशवीगाळ क न थापडा - 

बु यांनी मारहाण क न जीवे मार याची धमक  दली. वगरेै त ड  

फयाद व न मा.पो.िन. साहेब यांच ेआदेशाने गु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास कामी HC 2107 खाडे यां याकडे दले आहे. 

 

दाखल करणार:-  पोहेका/ HC 2323 जामकर मो 
नंबर.9970975476 

           

तपासी अमंलदार: पोहेका  /HC 2107खाडे मोन9823703017 

 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. .              मा.पोिन/  तांबे  

साहेब . पो. टे. लोहा               मो. न 9850188100 

 
 

 



पोलीस टेशन माहूर गरुण   18/2023कलम 65(ई) म. दा. का  दनांक 04/03/2023 

पो टेनाव गुरण व कलम गु.घ.ता.वेळ 

ठकाण 

फयाद चे नाव प ा खलुासा  

माहूर 
 
 
 
पो ट भार  
अिधकार  चे 
नाव 

पोलीस 
िनर क 

िनतीनभा क
ररावकाशीकर 

मो 
9527988931 
 
 
 
 
 

गुरण 

18/2023कलम 65(ई) म. दा. का 
 
िमळालामाल 
----------- 
500:00 
पयेएक पव या रंगाची पाच 

िलटर मतेची ला टकची 
कॅन यातअदंाजेपाच िलटर 
हातभ ट ची गावठ  दा  जचा 
आंबट उ  वास यते असललेी 
क अ 500 

पयेचामाल 
 
 
 
 
 
 
 

दनांक04/03/2023  

रोजीवळे09:00 
चेसमुारासआरोपीचेराहतघेर शेखफ
रदवझरामाहुरद णसे17K.M 

___________ 
दा.ता.वेळ 

दनांक 
____________ 
दनांक04//32/2023 

रोजी22:58 

न दनं22वर 

 
____________ 
उिशराचेकारण 

रामचं गणशेइंगोलेवय31वष
यवसायनौकर पोकाबनं560 

नमेपो टेमाहुरमोनं99223850

49 

आरोपीचे  

___________ 
आरोपीअटकनाह  

 
 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाण यातील आरोपीन े आपल ेता यात ो 
गु ाचा माल एका पव या रंगाची पाच 

िलटर मतेच े ची ला ट कची कॅन जात 
अंदाज े पाच िलटर हातभ ट ची गावठ  
दा  जचा आंबट उ  वास यते असललेी 
बेकाय देशीर र या चोरट  व  कर याचे 
उ ेशान ेआपल ेता यात बाळगलेला िमळून 
आला 
वगेरे फयाद व नमापोिनसाहेबयाचेआदेशाने
गु हादाखलक नपुढ लतपासकामीHC/764जा
धवयां याकडेदाला 
दाखलकरणारा 

PSO HC/1727 मेडपलवारसाहेबपो टे माहुर 

मो. नं8888890276 

तपािसकअमलदार 

 
HC764  जाधवपो टेमाहुरमोन7ं887687478 
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आरोपीचे

उशीराचे कारण

----- 





  

 

आरोपीचे

उशीराचे कारण

----- 





  


 आरोपीचे

उशीराचे कारण

----- 





 

 





पोलीस टेशन माहूर  गरुण 19/2023कलम 65(ई) म. दा. का दनांक 04/03/2023 

पो टेनाव गुरण व कलम गु.घ.ता.वेळ 

ठकाण 

फयाद चे नाव प ा खलुासा  

माहूर 
 
 
 
पो ट भार  अिधकार  
चे नाव 

पोलीस िनर क 

िनतीनभा कररावकाशीकर 

मो 
9527988931 
 
 
 
 
 

गुरण 

19/2023कलम 65(ई) 

म. दा. का 
 
िमळालामाल 
----------- 
1000:00 
पयेचा एका िन या 

रंगाची दहा िलटर 
मतेची ला टकची 

कॅन जात अदंाजे दहा 
िलटर हातभ ट ची 
गावठ  दा  जचा 
आंबट उ  वास यते 
असललेी क. अ. 
1000:00 
पयचेामालिमळुनआला 

 
 

दनांक 
04/03/2023 
रोजीवळे10:15 

चेसमुारासआरोपीचेराहतघेर पा
नोळामाहुरद णसे25K.M 
___________ 
दा.ता.वेळ 

दनांक 
____________ 
दनांक04//32/2023 

रोजी23:05 

न दनं23वर 

 
दाखलकरणारा 
PSO HC/1727 
मेडपलवारसाहेबपो टे माहुर 

मो. नं8888890276 
____________ 
उिशराचेकारण 

रामचं गणशेइंगोलेवय31वष यव
सायनौकर पोकाबन5ं60 

नमेपो टेमाहुरमोनं9922385049 

आरोपीचे  

___________ 
आरोपीअटकनाह  

 
तपािसकअमलदार 

 
HC764  
जाधवपो टेमाहुरमोनं788768747

8 
 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  

व ठकाण यातील आरोपीने आपल े
ता यात ो गु ाचा माल एका िन या 
रंगाची दहा िलटर मतेच े ची 
ला टकची कॅन यात अंदाजे दहा 
िलटर हात भ ट ची गावठ  दा  जचा 
आंबट उ  वास यते असलेली बेकाय 

देशीर र या चोरट  व  कर याचे 
उ ेशाने आपले ता यात बाळगलेला 
िमळून आला वगेरे फयाद  व न मा 
पोिन साहेब याच ेआदेशान ेगु हा दाखल 

क न पुढ ल 

तपासकामीHC/764जाधवयां याकडेदाला 

----- 
 



iksLVs dqaVwj xqju@ vijk/k dzaekd  xq-j-ua-38@2023 dye 354 ]354 ¼ v ½ 323]504] 506] Hkk n fo lg dye 3¼1½¼vkj½ ¼,l½] 3¼1½¼MCY;q½]3 ¼2½¼Ogh-,a½ 
vuqlwfpr tkrh tekrh vR;kpkj çfrcaèkd dk;nk 1989 

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 
 
  

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k & fnukad 
03@03@2023 jksth 
lk;adkGh vankts osG 
18%30 oktrkP;k lqekjkl 
eksts lkrsxko ;sFkhy 
ckcklkgsc tkèko ;kaps 
'ksrkrhy ikÅyokVsoj 
 
 
 
fn’kk o varj %& mRrjsl 
07 fd-eh-  
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%& 
 fn-04@03@2023 jksth  
osG  22%19 ok- uksan ua- 15  
oj 

 
xqju@ vijk/k dzaekd  
xq-j-ua-38@2023 
dye 354 ]354 ¼ 
v ½ 323]504] 
506] 
Hkk n fo lg dye 
3¼1½¼vkj½ ¼,l½] 
3¼1½¼MCY;q½]3 
¼2½¼Ogh-,a½ vuqlwfpr 
tkrh tekrh 
vR;kpkj çfrcaèkd 
dk;nk 1989 
 
?kVukLFkG %&& eksts 
lkrsxko ;sFkhy 
ckcklkgsc tkèko 
;kaps 'ksrkrhy 
ikÅyokVsoj 
 
  

fQ;kZnh ps uko o IkRrk %&  
 
 

 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 
 

vkjksihps  uko%&  
vkjksih vVd %& ukgh  

foyackps dkj.k vkt jksth 
iksfyl LVs'ku ;sFks gtj 
;sÅu rØkj fnY;kus n[ky 

 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rk osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihl 
fQ;kZnh ckbZ gh ekrax lektkph vkgs gs ekghr vlrkuk lq)k vkjksihus 
fQ;kZnh ckbZ-l ikBhekxwu ;s ;s Eg.kwu vkokt nsÅu frpk mtok gkr èk:u 
rh 'kkjhfjd lacaèk d: ns Eg.kwu 'kjhj lq[kkph ekx.kh d:u frpk fou;Hkax 
dsyk o rw eyk 'kkjhfjd lacaèk d: fnys ukghl rj rqyk iSls HksV.kkj ukghr 
o rq÷;k uoj+~;kyk pkdwus ek:u Vkdrks ekaxMh rq÷;k ?kjps dk; ek>s okdM 
djrkr Eg.kwu tkfrokpd  f'kohxkG d:u fQ;kZnh ckbZpk xGk èk:u 
<dywu fnY;kus rh tfeuhoj iMyh vlrk R;kr frph mtO;k ik;kP;k 
xqM?;kyk xG~;kyk ekusyk eqdk ekj ykxyk o fQ;kZnh ckbZl f'kohxkG 
d:u thos ekj.;kph èkedh fnyh vkgs- oxSjs etdqjkph rØkjh tckc o:u 
oj çek.ks xqUgk nk[ky 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek- foØkar xk;dokM mifoHkkxh; 
iksyhl vfèkdkjh èkekZckn pk pktZ fcyksyh eks- ua-9021772022 
 egknso iqjh l-iks-fu-dqaVwj eks-ua- 8668543100 
gs fnukad 04@03@2023 jksth ps  23%36 ok uksan ua- 16 oj jokuk 
 

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

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&] egknso iqjh l-iks-fu-dqaVwj eks-ua- 8668543100 
 

rikfld vf/kdkjh %& ek- foØkar xk;dokM mifoHkkxh; iksyhl vfèkdkjh 
èkekZckn pk pktZ fcyksyh eks- ua-9021772022 
 

 nk[ky dj.kkj %& egknso iqjh l-iks-fu-dqaVwj eks-ua- 8668543100 
  

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


