
पोलीस टेशन इ लापरु ो..गु.र.नं.27/2023कलम 65(ई)महारा  दा बंद  कायदा  द 19/03/2023 

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

खलुासा 

इ लापरु  ो..ग.ुर.न.ं 

27/2023 
कलम 65(ई) 

महारा  

दा बंद  

कायदा माण.े 

द.19/03/2023 रोजी वेळ 

09:45 वाजता फयाद च े

घर  चे क ची खोलीम य े

रोडा नाईक तांडा यथेे.  

 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

द. 

19/03/2023 

वेळ 11:40 

टे.डा.न द न.ं13 

 

िमळाला माल---- दहा 
िलटर गावठ  हातभ ट ची 
दा .  

फयाद च े नाव. - नारायण 

िशवाजीराव पांचाळ वय 36 

वष यवसाय नोकर  पो.कॉ. ब. 

न.ं 1383 नमेणूक पोलीस 

टेशन इ लापरू मो. न.ं 

9011038084. 
 
आरोपीच ेनाव.-. 

सादर वनतंी क  नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीन े रोडा 
नाईक तांडा येथ े याचं े पठाच े िगरणी मधील खोलीम य ेएका ला टक 

पव या कलर या दहा िलटर मते या कॅन म य ेगावठ   हातभ ट ची 
दा  भ न असललेी कॅन ता यात बाळगून बना परवाना बेकायदेशीर 

र या चोरट  व  कर त असताना िमळून आला वगैरे फयाद व न वर 

माण ेगु हा दाखल क न माननीय सपोनी साहेब यां या आदेशान ेपुढ ल 

तपास कामी बीट Gpsi कांबळे यां याकडे दला आहे. 

 
तपासीक अमलदार------GPSI आर. जी. कांबळे. मो. न.ं  

7559338661. 
 
दाखल करणार.-------GPSI आर.जी.कांबळे मो. नं. 7559338661. 

भार  अिधकार .----स.पो.िन. आर. ह  वाहुळे सर मो. न.ं  

7774899822. 

 

 

 
 

 

 



पो. टे.धमाबाद गुरन-54/2023 कलम 363 भादं व दं 19/03/2023 
पो. टेचे.नाव गु.र.नं.व कलम गु.घ.ता.वेळ.व ठकाण द. अतंर फयाद चे नाव प ा मो.नं.व. आरोपीचे नाव प ा मो नं. खुलासा 

.धमाबाद  

 

गुरन-54/2023 

कलम 

363भादं व 

गु हा घडला- दं 

18/3/2023 रोजी दपुार  

01.00 वाजताच े दर यान 

राहत ेघर र ाळ  धमाबाद  

 

दाखल- दं 19/03/2023 चे 

12.26 वाजता न द न ं 14 

वर 
 
   

फयाद च ेनाव -------  

 

आरोपी- अ ात 

 
 

सादर वनतंी क ,वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  यांनी 
बरोबर दली क  याचंी मलुगी ह  ित या मै णीचे ल न काय मासाठ  

नायगाव यथेे जाते हणनू गेली व ती परत आली नाह  ितचा शोध ितच े

मै णीकडे व नातेवाईक काकडे घेतला असता ती अ ाप पावतो िमळून 

आली नाह  तर   कोणीतर  अ ात य न े आम या कायदेशीर 

रखवालीतून फुस लावनू अ ात कारणासाठ  पळून नले ेआहे.वगैरे फयाद 

व न गु हा दाखल क न मा पोिन साहेब यां या आदेशान ेपुढ ल तपास 

कामी मपोउपिन/आिनसा स यद मॅडम यां या या कडे दला. 
दाखल करणार- hc/2428 बोगरे पो टे अंमलदार धमाबाद मो 
 

तपािसक अमलंदार- मपोउपिन/आिनसा स यद मॅडम मो.9834771141 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



पो. टे. कंधार   गु.र.न. 71/2023  कलम  324,323,504,506,34   भा द वी.. . द.19/03/2023 

पो. टे. चे नाव      गु.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. 71/2023 कलम 

324,323,504,506,34  भा 

द वी   

 गु हा घडला :-   द 

19/3/2023  चे सकाळ   

08.00  वा. च े सुमारास 

आरोपीचे राहते घरासमोर 

सावजिनक रोडवर  

द णेस 20 कमी. 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा दाखल:- द 

19/03/2023 वेळ 14.26 

वाजता टेशन डायर  न द 

17  वर 

 
 
 

 फयाद  च ेनाव    :-     

 

FIR त दली का:- होय 

 
 

 आरोपी चे नाव व प ा: -.  
 
 
 
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 
 
 

खलुासा; -         सादर वनंती क, वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद  ह  घ न मारोती मं दराकडे गावात स याचा 
काय म अस याने जात असताना यातील आरोपी मांक 1 हा 
याचे घरासमोर उभा होता यान े फयाद स पूव  झालेले केसच े

कुरापत काढून िशवीगाळ क न याचे हातातील काठ ने फयाद चे 

डो यात मा न दखुापत केले व आरोपी मांक 4 हने फयाद चे 

केस ध न खाली पाडले व आरोपी मांक 2 व 3 यांनी लाथा 
बु यांनी मारहाण केली व सवानी संगणमत क न िशवीगाळ 

क न जवे मार या या धम या द या आहेत   वगरेै  मजकुराचे 

त ार  जबाब व न गु हा दाखल क न  मा.पो. िन.साहेब यांच े

आदेशाने  पुढ ल  तपास  कामी Hc/2425 राठोड यांच ेकडे दला. 
 

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

 
 
       

तपासी अमंलदार : - Hc/2425 राठोड  पोलीस  टेशन कंधार. मो. 
न.ं9011736889 

 
             

 पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो िन पडवळ 

साहेब  मो नं 9420841070 

 
 

 
 



पोलीस टेशन  उ मानगर गुरन 38/2023 कलम- 324,294,323,504,506,427,34भाद व. दनांक.19/03/2023 

  पोलीस टे चे न 

 

 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 

उ माननगर गरुन 38/2023 

कलम- 

324,294,323,504 
,506,427,34  

भाद व. 

 
 
 
 

उिशराचे कारण :-  

फयाद ने आज 

रोजी पो टला 
येऊन जबाब 

द याने वर माणे 

गु हा दाखल. 

 

 गु हा घडला दनाक 

वेळ व ठकाण :-

द.12.03.2023 रोजी 
च े17.30 वा.स.ु मौज े

वाळक  बु कु 

िशवारात ता. लोहा 
 
दशा :  पूव 20 कमी 

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

 गु हा दाखल दनांक:-

द. 19.03.23 वेळ 

12.40 टेडा  14वर 

 
 

 चेक िल टची पुतता 
केली अगर कसे  :-होय 

 

 फयाद चे नाव:-  

 
 

एफआर आय त दली का :-

होय  

 

आरोपी   :-- -     

खुलासा :-  सादर वनतंी क  द.12.03.2023 रोजी सकाळ  आठ वाजता या सुमारास फयाद च ेघरासमोर 

फयाद चा रेडा आरोपी मांक चार यांनी हशीला लावले या कारणाव न झाललेी वाद िमट व यासाठ  

पाहु याकडे मौजे मारतळा येथे फयाद चा नवरा व मलुाबाळासह मोटार सायकलने जात असताना वर 

नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपींनी सगंणमत क न फयाद  सोबत सकाळ  झाले या भांडणां 
सबंंधाने बोल यासाठ  थांब वल ेचौघांनीह  फयाद चे नव यासोबत तु या बायकोने मा या व डलांसोबत 

सकाळ  भांडणे का केली हणनू वाट घातला व िशवीगाळ केली व आरोपी मांक एक ने फयाद या 
नव या या डो यात माती टाकून नव याचे छातीत याचे जवळ ल पंचणे फायटरने मा न मकुा मार दला 
व आरोपी मांक दोनने फयाद या नव याच े पाठ त मा न मुका मार दला ते हा फयाद  

सोड व यासाठ  गेली असता आरोपी मांक तीन ने फयाद च ेकेस ध न मा न जिमनीवर पाडून लाथा 
भकेुने मारहाण केली व आरो य मांक चार ने फयाद चे डो यात दगड मा न डो यात उज या बाजूस 

दखुापत केली व फयाद स छ नाल रांड हणनू अ ील भाषेत िशवीगाळ केली व लेखराज ढकलून घेऊन 

पाळल ेव चौघांनीह  तु ह  जर भांडणाच ेकोठे त ार केली तर तु हाला खतम क न टाकतो हणनू जुवे 

मार याची धमक  दली सदर भांडणात फयाद च ेसो याचे मनी मगंळसू  व एक गाणी असे द ड तो याचे 

जनुे वापरते कमती अदंाज े 80 हजार पयांचे दािगने तुटून पडल ेव गाळ झाली आहे वगरेै जबाबाव न 

सदरचा गु हा दाखल क न माननीय उपिन प रवार साहेबांचे आदेशाने पुढ ल तपास कामी बीट पोहे का 23 

30 कानगलुे साहेब यां याकडे दला  ------------------------त.अिधकार=  HC 2330 कानगलेु पो टे उ मान 

नगर 

मो.नं. 77 44 01 98 30 

 

दाखल करणार :-HC 1964 म के पो. टे. उ मान नगर 

पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाचे नाव व मोबाईल नंबर:- स. पो. िन भारती सा पो. टे. उ माननगर 

मो.नं.8378989949 

 
 

 
 

 



पो. टे. कंधार      गु.र.न. 72/2023  कलम  324,323,504,506,34   भा द वी.. . द.19/03/2023 

पो. टे. चे 

नाव 

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

               हक कत  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन. 72/2023 कलम 

324,323,504,506,34  भा द 

वी   

 गु हा घडला :-   द 

19/3/2023  चे सकाळ   

08.00  वा. चे समुारास 

फयाद च े राहते घरासमोर 

सावजिनक रोडवर  

द णेस 20 कमी. 
 
 
 
 
 
गु हा दाखल:- द 

19/03/2023 वेळ 14.52 

वाजता टेशन डायर  न द 18  

वर 

 
 
 

 फयाद  च ेनाव    :- परबतराव नागोराव क े   वय 

68 वष यवसाय सेवािनवृ  रा.   शे लाळ    ता. 
कंधार ज. नांदेड  मोबाईल नंबर - 9049225018 

 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 
 आरोपी चे नाव व प ा: -.  
 
आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 
 
 
 
 

खुलासा; ----        सादर वनंती क, वर नमदु  तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीतांनी सगंणमत क न फयाद च े घरासमोर जाऊन 

फयाद स मागील वष  आमचेवर केलेली केस तु ह  मागे घेता क  नाह  

असे हणून िशवीगाळ क न  आरोपी मांक 1 याने फयाद च ेडो यात  

काठ ने मा न डोके फोडल े व आरोपी मांक 1 व 3 यांनी यातील 

फयाद च ेमुलगा भांडण सोडव यास आला असता आरोपी मांक 3 ते 4 

यांनी लाथा बु यांनी मारहाण क न व  िशवीगाळ क न जवे 

मार या या धम या द या आहेत   वगरेै  मजकुराचे त ार  जबाब व न 

गु हा दाखल क न  मा.पो. िन.साहेब यांचे आदेशान े पुढ ल  तपास  कामी 
Psi/  इं ाळे सा. यांचे कडे दला. 
 

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

 
           

तपासीक अमंलदार : -  Psi/  इं ाळे सा.पोलीस  टेशन कंधार. मो. 
नं.9975754256 

               

       पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो िन पडवळ 

साहेब     मो नं 9420841070 

 
 

 
 

 
               
 
 

 



पो टे सदखेड  गु.र.नं. 13 /2023 कलम भा. ा.िन.वागवणेस .अधीनीयम कलम 11(1) व महा. ा. सं.अधी. 1995 कलम 5 (A), 9 , मोटर वाहन का.कलम 
66/192, 34 कलम भा. द. वी. िद 19/03/2023 

 
पो टे चे 
नाव 

गुरनं व कलम गु हा /आ  /पनाका  
घडला व दाखल 

फयाद ह ककत 

पो टे 
सदखेड 

भाग 1 ते 5 गु.र.नं. 13 /2023 कलम 
भा. ा.िन.वागवणेस .अधीनीयम कलम 11(1) व 
महा. ा. सं.अधी. 1995 कलम 5 (A), 9 , 
मोटर वाहन का.कलम 66/192, 34 कलम भा. 
द. वी.  
 
 
िमळाली माल :-  1. 10000-00 एक 
पांढरे रंगाची गाय वय 7 वष िकं.अं. 2. 
5000-00 एक पांढरे रंगाची कालवडवय 2 
वष िक.अं. 3. 5000-00 एक पांढरे रंगाची 
कालवड वय 2 वष िक.अं. 4. 5000-00 
एक लाल रंगाची कालवड वय 2 वष िक.अं.  5. 
100000-00 एक पांढरे रंगाची  अशोक 
िललँ  कंपिनचा छोटा ह ी जुना वापरता िक.अं.  
असा एकुण 125000-00 
 

 ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण 
: - दनाकं िद 
19/03/2023 रोजी 
12.40 वाजताचे 
सुमारास पुवस 03 
िक.मी.ता.मा र िकमी बीट 
नं 01 
 
 
 
दाखल तारीख:- 
19.03.2023 रोजी 
वेळ 17.08 े .डा. नं.  
12 
 
 
ठकाण-  सदखेड 

फयादी/ खबर दणेार- गोिवंद 
रामजी कदम वय 52 वष वसाय 
नौकरी चपोहेकाँ  ब.नं. 2067 
नेमणुक पो. े . िसंदखेड 
 
आरोपी --  
 
 
 

आरोपी अटक – CrPC 41 (अ) 

माण ेनोटीस 
 
 

खलुासा --- सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी संगनमत क न ांचे ता ातील वाहन या म े एक गाय 
व ितन कालवड असे एकुन वर वणनाचे चार जनावरे अवैध र ा 
िवनापरवाना बेकायदेशीररी ा, जनावरास ु रपणे वागणुक देवुन 
क ल कर ाचे उ ेशाने वाहतुक करतांना िमऴुन आले.  वगैरे 
िफयाद व न मा.सपोिन साहेब यांचे आदेशान े गु ा दाखल क न 
पुढील तपास कामी बीट नापोकाँ 2188कोडंापलकुलावार सा.यांचे 
कडे िदला. मो.नं. 9822436834 
 
दाखल करणार :- ASI मडावी 9421712165 
 
तपािसक अमंलदार- NPC/2188 क डापलकुलवार    
मो नं. 9822436834  
 
पो टे भारी अिधकारी- API lq”kkar fduxs 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



पोलीस टेशन हदगाव  गुरन.ं 57/2023 कलम 279,337427,, भादवी सहकलम 134 MV ACT( अ )(ब ) माण े दनांक 19/03/2023 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 
 

 गु हा र ज टर नंबर 

व कलम 

 गु हा पना 
अ. ./ ो ह /घडला व 

दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा 
मोबाईल नंबर आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी 
अटक होय नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनच े

नाव हदगाव  

गुरन.ं 57/2023 कलम 

279,337427,, भादवी 

सहकलम 134 MV 

ACT (अ)(ब) माण े

 गु हा घडला दनाकं -

द.19/03/2023रोजी रा ी 
17.30 वा. या समुारास   

 हदगाव त े उंबरखेड रोड वर  

पेनगगंा नद  जवळ 

गोजगेाव िशवार तालुका 
हादगाव ज हा नांदेड  

 
दशा : उ रेस 

 5 km  
 
 गु हा दाखल  

दनाकं:- 

19/03/2023 वेळ 22.06 टे 

डा.नोद न.ं  34 वर                  

 
 

 फयाद च े नाव :-  

नारायण मोतीराम 

पारधी .  वय 52 वष 

यवसाय शेती   रा. 
कनी   ता. ज. 

यवतमाळ मो. न ं

7775020920 
 
 
 

आरोपीच ेनाव:-  

एफआर आय त 

 दली.  

खलुासा.- वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद   व 

सा ीदार हे  नांदेड येथनू कनी येथे कार न े जात असताना 
हदगाव त े उंबरखेड रोडवर पेनगगंा नद  जवळ पाठ मागून 

पकअप च े चालकाने आपल े वाहन भरदा वेगान े

िन काळजीपणाने बेधडक चालनू फयाद या कारला 
पाठ मागून धडक देऊन कार मधील मलुगी िचका ह या 
पायाला मुकामार व कारचे सात लाख पयाच े नुकसान 

कारणीभतू झाला हणनू गु हा वगैरे जवाब व न गु हा दाखल 

क न तपास क रता HC 1863 कादर सर यां याकडे दे यात 

आला. 
  दाखलकरणार:- PSI मोरे पो. टे.हदगाव मो.न.ं 9763457266 

 
 पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाच ेनाव API उमशे भोसल े

साहेब पो. टे.हदगाव मो.न.ं 9552591254 

 

 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांच ेसचूना माण े

 

 
 



पो. टे वमानतळ गुरन ं98/2023 कलम 324, 323,504,506, 34 भादवी द.19/03/2023 
अ. 

. 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व 

आरोपी,नाव व प ा 
हक गत 

1 2 3 4 5 6 
 िज हानांदेड, 

पो. टे. िवमानतळ 
 
गु.घ.ता.वेळ व ठकाण – 

दनांक 19/03/2023 रोजी 
19.10 वा. चे सुमारास शोभा 
नगर वातं य सैिनक 

पा या या टाक जवळ नांदेड 

पुवश 01 क.मी.    
 
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ- द  

19.03.2023 रोजी वेळ 

22.40 वा टे.डा. 41 

 गुरनं 

98/2023 

कलम 324, 

323,504,506, 

34 भादवी 

 
फयाद - मंहे  संजय 

लोणे  वय 24 वष 

यवसाय इंजीिनयर  

रा. वैशाखीनगर 

नांदेड       

मो.9096246410 
 
 
आरोपी-  

 
खुलासा – सादर वनंती क,नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीतांनी संगनमत क न फयाद स कट मा न 

िशवीगाळ केली व यातील एकाने फयाद स धरले व दसुयाने 

या या हातातील क याने फयाद च े त डावर व डो यावर 

मा न दखुापत केली, व शर रावर दोघांनी लाथा बु यांनी व 

थापड बु यांनी मारहान केली व जवे मार याची धमक  

दली. वगैरे मजकुराचे जबाबव न मा.पो.िन.नरवाडे सा.यांचे 
आदेशाने वर माणे गु हा दाखल क न तपासकामी HC 967 

गायकवाड  यांचेकडे दला. 
दाखल करणार- ASI गंलाडे मो. न. 9823551229  

 तपास  करणार –   HC गायकवाड मो. 9529796606 
  

 

 

 
 
 
 
 



पो टे   उमर   ग.ु र .न  64/2023 कलम65e. द19/03/2023 

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

गुरन/ंकलम खबर देणार यांचे नाव व प ा फयाद / 

आरोपी 
   हक कत  

पो टे चे नाव 

 
पोलीस टेशन, 

उमर  पो टे   

गु हा घडला.ता वेळ 

ठकाण 

द -

19/03/2023रो15.40व 

बस टॅ ड उमर  

समोर ल फुलावर ऑटो 
पॉ ट येथे रोडवर 

तालुका उमर . 

 

टे डा नं 020 

दाखल 

द19/03/2023वेळ 

23:25वा. 

गुरन—ं64/2023ग.ु 

र .न कलम पो्65e 

 
 
 
 
 
 
 
दशा व अंतर:-

द णसे01 कमी 

फयाद चे नाव: अ दलु रयाज पी 
अ दलु रजा वय 32 वष यवसाय 

नोकर  तालकुा उमर मो.न ं

1657717260 
 
 
 
 
आरोपी नाव:--  

 
गलेा माल:--1820 

खुलासा- सादर वनतंी क  वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपी कागद वनापरवाना देशी दा  िभगंर  सं ा 1800ml 

सीलबंद 26  बॉटल येक  कंमत 70 माण े820 पयांचा माल 

चोरट - व  कर याच ेउ ेशान ेता यात  िमळून आला मा.पो.िन 

साहेबांचा आदेशाने गनुहा दाखल क न hc2164 भालेराव यांचे 

कडे दल े

दाखल करणारा PSOhc809 वावळे मो,7020264889 

 
 

तपास  करणार- hc2164 भालेराव 

आरोपीचे पवू इितहास-आरोपी नाव गाव मा हत नाह   

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई- नाह  

 
 
 
 
 
 



पोलीस टेशन मरखेल Cr no./48/2023 क 65(e) म.दा.का दनांक 19/03/2023 

पोलीस टेशन
मरखेल 

 गघुडलावदाखलतार
ख 

फयाद वआरोपी खलुासा 

मरखेल Cr no./48/2023 
क 65(e) म.दा.का 

 

 

ग.ु 

घडला.तावेळव ठका
ण दनांक द.19/03/

2023 रोजीचे 20.45 

वाजताचीसुमारास
आरोपीचेघराचेपाठ
मागेरोडवरमौजेरोडव
रबे बरातालुकादेगलू
र 

 

. ग.ुदाखल दनांक 

19/03/2023 वेळ 

22.47वां टे.डा 18 .   

फयाद -नारायणपांडुरंगमंडालेवय 33 

वष यवसायपो.का 2864 पो. टे.मरखेलमो.   
न.ं8261006044. 

आरोपी- 

िमळालामाल- 1) 

देशीदा िभंगर सं ाअसेलेबलअसले या 180 ml 

याएकूण 23 काचे यासीलबंदबॉटल येक कंमत 

70/- पयेदरा माणेएकूण कमती 1610/- पयेव 2) 

MCDOWEIIs no 1 वदेशीदा  180 ml याएकूण 

04 सीलबंदबॉटल ितबॉटल 160/-

पयेदरा माणेएकूण कमती 640/-

पयेअसाएकूण कमती 2250/-

पयाचा ोगयुाचामाल. 

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

आरोपीने आप या ता यात वना परवाना बेकायदेशीर र या 1) देशी 
दा  िभंगर  सं ा असे लेबल असले या 180ml या एकूण 23 

काचे या सील बंद बॉटल येक  कमती 70/- पये दरा माणे एकूण 

कमती 1610/- पयेव 2) MCDOWEIIS no 1. वदेशी दा  180 

ml या एकूण 04 सील बंद बॉटल ित बॉटल 160/- पये दरा माणे 

एकूण कमती 640/- पये असा 2250/- पया चा ो गु ाचा माल 

चोरट  व  कर या या उ ेशाने ता यात बाळगून आलाव वगरेै व न 

गु हा दाखल 

गु हा दाखल करणार -  npc 1638 डोईजड पोलीस टेशन मरखेल. 

तपासीक अिधकार  = पोहेकॉ/ 94 बार  

 

 

 
 

 







 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



पो. टे. उ माननगर गुरनं 39/2023 कलम 324, 323,504,506,भा द वी माणे द 19/03/2023 
ज हा/ठाणे  गुरन ं/ कलम  ग.ुघडला /गु हा 

दाखल/  ता . वेळ व 
ठकाण 

खबर देणार यांच ेनाव व 
प ा फयाद / आरोपी 

  हक कत  

पो. टे. 
उ माननगर 
ज.नांदेड  

गुरन ं39/2023 

कलम 
324,323,504,506,भादंवी 
माणे  

 
 
 

गु हयाच ेकारण :-- 15 

दवसा पूव  फयाद ने 
आरोपीस ध का दला 
हणनू 

 
  
 

गु हा घडला.ता वेळ 
ठकाण  :- द 

19/03/2023 रोजी दपुार  
15.00 वाजता स ु मौजे 
िशराढोन िशवार 
ता.कंधार येथील शते 
गट .604 म ये 
फयाद चे शतेात  

  
अतंर व दशा   :- पूव 
04 km  
 

गु हा दाखल.ता.वेळ :-
  द 19/03/2023 वेळ 
23.04  वा टे डा न ं27 

 
 
  

फयाद च े नाव नाव :-  
 
 

आरोपीच ेनाव :-- 

आरोपी अटक :-- नाह   

खुलास :-  सादर वनिंत क  नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  बाई ितचा भाचा 
भीमाशकंर व शतेात काम करणार  बाई असे फयाद चे शतेात काम कर त असताना नमदू 
आरोपी फयाद च ेशतेात गे यावर ितच ेभा यास ्पाहून तू मला पधंरा दवसापूव  ध का का 
दलास हणून वाद घालनू फयाद चे भा यास िशवीगाळ क न लाकडाने मारहाण केली 
यामळेु याचे डावे पायाची मांड वर वळ उमटून मु का मार लागला व याच ेडावी हाताची 

दंडावर डावे खु यावर, डो यात मु का मार लागला व जीवे मार याची धमक  दली ते हा 
फयाद  भांडणे सोड व यास गेली असता आरोपीन े फयाद स दगडाने मा न फयाद च े डावे 
पायाचे मांड वर मु कामारद ला व पोटात लाथ मा न मकुा मार दला. फयाद  व सा ीदार 
उपचार क न पो टला परत येऊन त ार  जबाब दला वगैरे जबाबदाव न सदरचा गु हा 
दाखल क न माननीय psi प लवेाड साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास 
कामी NPC 2536 राठोड यां याकडे दला 
 
दाखल करणार :-- HC 1964 म के साहेब . मो.न 9923189964 पो. टे उ माननगर ता. कंधार 
ज.नांदेड 

तपािसक अंमलदार :- NPC 2536 राठोड मो नं  पोलीस टेशन उ माननगर मो नं 9822630689 
  
पोलीस टेशन भार  अिधका-याचे नाव व मोबाईल नबंर :-- मा.पो.उप िन प लेवाड साहेब 
पो. टे. उ माननगर मो.न.ं 7350756405 

आरोपीचे पूव इितहास  -िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई- िनरंक 

 

 



  पो. टे. लोहा  .गु.र.न 61  /20 23 कलम 336 ,427 भा द व सहकलम 3 सावजिनक संप ी नुकसान ितबंधक कायदा 1984  

द. 19/03/2023 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न 61  /20 23 

कलम 336,427 भा. 

द. व. सहकलम 3 

सावजिनक संप ी 

नुकसान ितबंधक 

कायदा 1984 माणे 

गु हा घडला:- द.19/03/2023रोजी 
22.00 वाजताचे सुमारास छ पती 
िशवाजी चौक लोहा तालुका लोहा 
ज हा नांदेड उ रेस 1 क.मी .  

 

गु हा दाखल:- द.19 /03 /2023रोजी 
वेळ 23.50 वाजता टेशन डायर  न द 

22  वर.  

 
 
 

फयाद च े नाव : -  वनोदकुमार 

िशवाजीराव राऊत व 41 वष यवसाय 

नोकर  एसट  बस चालक कंधार डेपो बॅच 

नंबर 22 60 1 राहणार देऊळगाव तालुका 
लोहा ज हा नांदेड मोबाईल मांक 94 

21 64 49 47 
 
 

FiR त दली का:- होय 

 
 

आरोपी नाव व प ा:-  
 
 
 
 
 

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

आरोपीने फयाद ची बस ह  नांदेड ते कंधार जाणार  बस लोहा बस 

थानक येथे वासी सोडून कंधार कडे जात असताना छ पती 
िशवाजी चौक लोहा येथे एसट या पाठ मागील काचावर दगड 

फेकून बसचे पाठ मागील काच फोडून 15000 /-  पयांचे नुकसान 

केले आहे व एसट  बस मधील कोण याह  वाशाला दखुापत झाली 
नाह  . 

वगरेै मजकुराचे जबाब व न मा.पो. िन. साहेबांच ेआदेशाने गु हा 
दाखल.       

 

दाखल कारणर :- पोहेका 2238 कदम पो टे लोहा मो  

9421849016 
                     

तपास अिधकार  - Asi क े पो टे लोहा मो  9730726378 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . मा. पो. िन. ी तांबे 
साहेब   मो. .9850188100 

आरोपीचे पूव इितहास  - पो. टे. लोह CR no 236/2022 कलम 324,323,504,506 भादवी माणे गु हा दनांक 5/12/2022 रोजी  भै यासाहेब बालाजी बु दे  यांचवेर दाखल आहे 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई- िनरंक 

 



पोिलस टेशन हमायतनगर 62/ 2023 कलम 26 (2)(l),26(2)(lv) व सह कलम 27(3)(e) ,30(2)(अ) अ नसुर ा मानके कायदा 2006 व 188,272,328,भाद व 

 दनांक 19/३/2023 

पो. टे. चेनाव गरंुन,व,कलम, गु हा,घडला,ता.वेळ,व, ठकाण फयाद च,े नाव प ा,मो.नं ह ककत 

हमायतनगर 

 

 

 

62/2023कलम 26 

(2)(l),26(2)(lv)वसहकलम
27(3)(e) ,30(2)(अ) 
अ नसुर ा मानके कायदा 
2006व 

188,272,328,भाद व 

 

 

िमळालामाल,,74,,050/ प
याचागटुखा कंमतीअ ं

दनांक 
19/3/2023रोजीचे20=35वा. 
परमे र ग ली हमायतनगर 
गजाननगणपतकाळेयांचघर  

प मेस 
0.5क मी. हमायतनगर 

गु हा 
दाखल,ता.वेळ,व. टे.डा.न ं
दनांक 
19/3/2023रो ज23=54वा.न
द,नंबर 

28वर 

 

यामसंुदर गंगाधर नागरगोजे 
वय 42 वष यवसाय नोकर  
पोहे का 1272 पो टे 
हमायतनगर, मोबाईल नंबर 
7083621700 

 

आरो पचेनाव व प ा,,  

आरोपीअटक,आहे 

अमंलदार पो टे हमायतनगर 

मोबाईल नंबर,7888218751 

सादर वनंती क , वर नमूद, तार ख वेळ , ठकाणी 
याितल, आरोपीने, वना परवाना बेकायदेशीर र या 
मान व,श ररास अपायकारक असले या रा य शासनाने 

बंद  घाल यात आले या पदा रथािच साठवण क न ितचा 
चोरटा यापार क रत अस याने व ,साठवन क न 

जबाबदार िमळुन आला, वगरेै मजकुराचे फयाद  व न 

गू हा दाखल क न पढु ल तपास कामी सपोिन चौधर  

साहेब यां या कडे दला मोबाईल नंबर 9764123018 

दाखल करणार,,पोहेका,लायक शेख बन 2281, पोलीस 
ठाणे  

तपास- सपोिन चौधर   मोबाईल नंबर 9764123018 

पो टे, भार , अिधकार , ी, ब.ड ,भुसनुर,पोिन.पो टे, 
हमायतनगर मोबाईल नंबर 9834774799 

आरोपीचे पूव इितहास  -िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई- िनरंक 

 



आरोपीचे पूव इितहास  -िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई- िनरंक 

 



आरोपीचे पूव इितहास  -िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई- िनरंक 

 


