
          

 
 

           
    

  
 

 
 

  
  

 

   
 

    
    
   

      
 

     
   

 
 
 
 

       
      

  
  

              
     

 
    

        
      

      
      

 
               

        
            

         
         

 
           

 
      

     
                     

  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



गुरन न.ं  :- 12/2023 कलम:- 283 भा. द. व  

पो. टे. च ेनाव  गुरन / आ.म ृ/ 

पनाका / िमिसंग 

घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसगं घडला व दाखल  

फयाद  च ेनाव व प ा व मो. न.ं 

आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी अटक 

होय / नाह  

 

                 ह ककत  

मांडवी गुरन न.ं  :- 

12/2023 
 

कलम:- 283 भा. द. 

व  

 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ  व 

ठकाणी :-  
 द. 16/०2/२०२3 चे 13:15 च े

दर यान मांडवी बस टॅ ड 

मु य रोडवर पूवस 1 क. मी. 
  
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द.16 /02/२०२3 च े13:29 वा.  
 
न द नंबर :- 10वर  

 

उिशराच ेकारण -- 

फयाद  - याम मगं ूच हाण वय 32 

वष यवसाय नोकर  रा. व पोलीस 

टेशन मांडवी ता. कनवट ज.नांदेड  

मो.न.ं9881373223 

 
आरोपी च ेनाव :-  

 

FIR दल ेका होय/नाह  :- होय. 

 
 
आरोपी अटक :- नोट स देऊन 

सोड यात आल े 

 
 
 

सादर वनंती क ,वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी  
यातील आरोपी हा आपल ेता यातील वाहन आपे 

ऑटो हे र या या मधोम वनाकारण मु य 

र यावर येणा या जाणा या वाशानंा ास होईल व 

एखादा अपघात व इजा होईल अशा तथीत उभा 
केललेा िमळून आ यान ेवगैरे त ार  व न गु हा 
दाखल क न मा.सपोिन िशवरकर साहेब यां या 
आदेशान े बट मपोहेका 1366 कनाके म.ॅ यां या कडे 

दला. 
दाखल करणार - ना. पो. का.29 मडावी मो. . 

9922789750 

तपािसक --- मपोहेका 1366 कनाके  पो टे मांडवी 
मो. न.ं 9307138735 

 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर :- स.पो. िन. िशवरकर साहेब 

पो. टे. मांडवी मो. नं. ९९२२३२२३१२ 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 78/2023 कलम 12 अ मजुका   िद 16.02.2023 

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

गूरन. 78/2023 कलम 
12 अ मजुका   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद. 16.02.2023 रोजी वेळ  
12.00  वा  खानापुर फाटा ते 
तडखेल जाणारे रोड लगत 
साई बार समोर खानापुर 
 
 
 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 16.02.2023 रोजी वेळ 
15.05  वा.नोदं नं  30 वर 
 
दाखलकरणार:- 
पो हे कॉ 2350 जाधव  .ने. 
पो े देगलुर 
 

िफयादीचेनाव व प ा- अ ासाहेब ानोबा 
जगताप वय 30 वष   वसाय नौकरी पोकॉ 
/897 ने. पो. े. देगलुर मोनं 8888828173 
 
आरोपीचे नाव - 
िमळाला माल – नगदी  320/- . व मटका 
जुगाराचे सािह   
 
आरोपी अटक ता. वेळ व नोदंनं:-- .नाही 
 
 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपी हा खानापुर फाटा ते तडखेल जाणारे रोडलगत 
साई बार समोर खानापुर येते लाकाकडुन पैसे घेवुन 
आक ावर लावुन ताचे फाय ा◌ाठी◌ा◌ा क ाण 
मटका नावाचा जुगार खेळत व खेळिवत असतांना 
नगदी 320  व मटका जुगाराचे साही ासह िमळुन 
आला वगैरे िफयादीचे जबाबव न वर माणे गु ा 
दाखल क न पुढील तपास कामी मा पो.िन सो .यांचे 
आदेशाने पो.हे.कॉ 2462 क े यांचे कडे िदले. 
 
तपािसकअंमलदार-   - पो.हे.कॉ 2462 क े ने पो 

े देगलुर 
 
 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



पो. टे वमानतळ गुरन ं57/2022 कलम 420,465,468,471,34 भादवी 
अ. 

. 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा

द./वळे 
गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत भटे दले या 

अिधका-याचं ेनाव व 
भटेीचा वळे 

1 2 3 4 5 6  
 िज हा नांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 
ग.ुघ.ता.वेऴ व ठकाण 

– द  26.12.2020 

रोजी 13.33 वा च े

समुारास ज हा जात 

पडताळणी सिमती 
कायालय नम कार 

चौका याजवळ  नांदेड 
 
दशा व अंतर – पुवस 

2km  
 
गु हा दाखल ता. वेळ – 

द  16..02.2023 रोजी 
वेळ 15.08 वा 
टे.डा.28  

पो. टे वमानतळ 

गुरन ं 57/2022 

कलम 
420,465,468,471,
34 भादवी 

फयाद -  सिुनता मनाजी िशंदे वय 

45 वष नमेणुक पोलीस िनर क, 

द ता पथक, ज हा जात 

माणप  पडताळणी सिमती, नांदेड 
 
आरोपी - 
उशीराचे कारण- जात पडताळणी 
सिमती कायालय नांदेड यांनी 
संबधंीत करणाची चौकशी क न 

आज रोजी फयाद दली. 

खलुासा - सादर वनतंी क ,जात पडताळणी 
सिमती कायालय नांदेड यांनी संबधंीत 

करणाची चौकशी क न आज रोजी फयाद 

दली क , यातील आरोपीतानंी सगंणमत  

क न बनावट व खोटे मृ य ु माणपञ, 

िशधापिञका, पंजार  जात माणपञ, बनावट 

ओळख माणपञ, व बनावट रह वाशी 
माणपञ , बनावटज म/मृ य ु

अनउुपल धता माणप  तयार क न ज हा 
जात माणप  पडताळणी सिमती सम  

ताव सादर क न जात वैधता माणप  

ा  करण े क रता सिमतीची दशा भलु व 

फसवणुक केली आहे. वगैरे मचकुराच े

फयादव न गु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

पोउपिन जाधव  यांचेकडे दला.  
दाखल करणार – पो. िन काकडे साहेब मो. 
न.ं9923131121 

तपास करणार – पोउपिन जाधव मो. न.ं 
8007580146 
 

 

 पो.िन. अिन  

काकडे साहेब मो. न.ं 
9923131121,  

ड . ओ. सपोिन 

आनलदास साहेब, 

पोउपिन जाधव 

साहेब  

भेट वेळ - द 

16.02.2023 रोजी 
व15.40वा 
टे.डा.30वर रवाना. 

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



पोलीस टेशन कनवट  42/2023 कलम 379 ipc दनांक 16/02/2023 

पो. टे.च ेनाव गुरन/आ.म.ृ/पनाका
/िमसींग घडला व 

कलम 

गुरन/आ.म.ृ/पनाका/िमसींग 

घडला व दाखल 

फयाद  च ेनाव व प ा व 

मो.न ंआरोपी च ेनाव व प ा, 
आरोपी अटक होत /नाह  

हा ककत                 

 
कनवट 

42/2023 कलम 

379 ipc माण े

गु हा घडला - द . 12/02/2023 

रोजी सकाळ  12.30 त े13.00 

वा. दर यान कलावती गाडन 

जवळ कनवट त ेमाहूर रोडवर 

कनवट तालुका कनवट 

उ रेस दोन कलोमीटर  

 
 
गु हा दाखल –  

दनांक 16/02/2023 14.40 

न द . 28 

 दाखल करणार -hc/ 244o 

लखूळे पो टे कनवट +91 

90110 51766 
 
टे. डा. . 28 

 

फयाद  - सुरेश ल मण 

शेवट वार वय 47 वष 

यवसाय मजुर  राहणार 

माकडेय नगर कनवट 

तालुका कनवट ज हा 
मोबाईल नांदेड मोबाईल 

मांक 9011263000  

 
आरोपी - अ ात 

 

 उिशराच ेकारण - फयाद न े

आज पाव ेतो शोध घऊेन 

िमळून न आ यान ेआज 

रोजी पो टला यऊेन त ार  

अज दल ेव न  

 सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद  हा याचे िम ांचे मलुाचे ल नाला कलावती गाडन 

कनवट येथे गलेा असता मोटरसायकल सपुर लडर 

गाड  आरट ओ नबंर  MH 26 Az1370 रंग काळा जचा 
चेिसस नबंर MBJLA05EMG9F04523 व इं जन 

नबंरJLA05EM9F13124 जुनी वापरत े कंमत अंदाजे 

15000 पयाची नमदू लावले या ठकाणी दसनू आली 
नाह  फयाद न ेआज पाव ेतर ितचा शोध घतेला िमळून 

आ यान ेती कोणीतर  अ ात चोर यान ेचो न गे या 
बाबत वगैरे मजकुराचा लखेी अज दले व न माननीय 

पोिन साहेब यां या आदेशा वय ेनमूद माणे गु हा दाखल  

 
 तपास- Hc/ 1052क लाळे पोलीस टेशन कनवट  

 
7709711952 

 

आरोपी - अ ात 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 



पो. टे.चे नाव कनवट  43/2022 कलम 283 IPC माणे  16/02/2023 

 

 

 

 

पो. टे.च ेनाव गुरन/आ.म.ृ/पनाका
/िमसींग घडला व 

कलम 

गुरन/आ.म.ृ/पनाका/िमसींग घडला 
व दाखल 

फयाद  च ेनाव व प ा व मो.न ं

आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 
अटक होत /नाह  

हा ककत 

 
कनवट 

43/2022 कलम 

283 IPC माण े

गु हा घडला - द .16/02/2023 

 रोजी स15.00 वाजता या 
समुारास सावजिनक र यावर 

जजामाता चौकात कनवट 

तालुका कनवट द णसे अधा 
कलोमीटर  

 
गु हा दाखल - दनांक 

16/02/2023 15:43 

 दाखल करणार Hc/ 2440 लखूळे 

पो टे कनवट  

 
टे. डा. . 31 

 

 फयाद  - हनमुतं मा ती 
क लाळे वय 54 वष यवसाय 

नोकर  पोहेका /1952 नमेणूक 

पोलीस टेशन कनवट मोबाईल 

मांक 7709711952 

 
आरोपी –  

चा चालक राहणार सभुाष नगर 

तालुका कनवट ज हा नांदेड  

 

 सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ यातील 

आरोपी चालकाने याचे ता यातील मालवाहतूक 

ऑटो  
हा सावजिनक र यावर ल यणेा या जाणा या 
लोकांना वाहनाने धोका अटकावायचा होईल अशा 
थतीत उभ े केललेे ितथेच िमळून आला वगैरे 

मजकुराच े फयाद व न माननीय पोिन 

साहेबां या आदेशान े गु हा दाखल क न पुढ ल 

तपास कामी पोहेका/ 1062 वाडगुरे यां याकडे 

दला 
 
तपास - पोहेका/ 1062 वाडगुरे 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



पोलीस ेशन देगलूर गूरन.  79/2023 कलम 283 भादवी  िद 16.02.2023  

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:---  
गूरन.  79/2023 
कलम 283 भादवी  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद 16.02.2023 रोजी 15.00 
वा. नवीन बस थनक समोरील 
सावजिनक रोडवर देगलुर  

 
 
 

 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद 16.02.2023 रोजी वेळ 
16.16 वा े.डा.नोद. .35 
वर  
 
दाखलकरणार:-HC 2350 
जाधव साहेब    .ने. 
पो. े.देगलुर 

 

िफयादीचेनाव व प ा 
ि ितज गणपतराव  भोसले वय 
34 वष पोका / 3118 ने. पो े 
देगलुर मोनं 9850813818 
 
आरोपीचेनाव  

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने 
आप ा ता ातील  एक िसटी ऑटो रोडचे प र थतीकडे दुल  
क न   येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमान केला व 

वाशयाचे िजवीतास धोका िनमान होईल अशया थतीत रोडचे 
म ेभागी नवीन ब थानक देगलुर सावजिनक रोड येथे उभा के 
लेला िमळुन आला. वगैरे जबाब व न गु ा दाखल क न 
पुढील तपास मा पो.िन साहेब यांचे आदेशाने HC 2822 
कणकवळे यांचे कडे िदला. 
  
तपािसकअंमलदार-    पोहेका 2822 कनकवले  पो े  
देगलुर 

 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ीमाछरेसाहेब   9821159844  

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



पो टे२ अधापरू ्cr no 41 /202365 ई महारा  दा बदं  कायदा. द. 16.02.2023 

पो. टे. च ेनाव  गरुन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसंग घडला व कलम  

गरुन / 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  

अधापूर ् ो ग ु र न_41/२०२3कलम_ 

65ई महारा  दा बदं  कायदा. 
गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 16.02.2023 रोजी वेळ 

10.30वा चे सुमारास फाय टार 

कचन बयाणी हॉटेल या बाजसू 

मोक या जागेत मालेगाव पूवस 

15 क.मी . 
 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 16.02.2023 चे  17.14वा.  
 

न द नंबर :- 034 वर  

 

दाखल करणार_ asi नंदे पो. ठाणे 

अमलदर पो टे अधापूर     

मो. न.9765764482. 

फयाद  चे नाव : प प ूजय हंद च हाण वय 

40 वष यवसाय नोकर  पोहे का 12 79 

नेमणूक पोलीस टेशन अधापूर मोबाईल 

नंबर 9356283717. 

 
 

आरोपी च ेनाव _ 

 

FIR दले का होय/नाह  :- _होय 

आरोपी अटक___ 

 

: िमळाला माल_ एका पांढ या नायलॉनच े

पशवीम ये देशी दा  िभंगर  सं ाचे आसे 
कागद  लेबल असलेले काचेचे 180ml या 
िसलबंद एकूण 09 बॉटल येक   70/_ पये 

एकूण 630 कंमत पयाचा माल. 

 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळेवर 

ठकाणी यातील आरोपी हा वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या ो. गु ाचा माल देशी दा  

िभंगर  सं या या 180 एम एल या 09सील बंद 

बाट या कमती 630/_ पये चा माल चोरट  

व  कर याचे उ ेशाने ता यात बाळगून िमळून 

आला वगैरे फयाद व न गु हा दाखल. 

 

तपािसक अमलदर_पो . हे का/1279 च हान 

यां याकडे दला  
मोno_9356283717. 

 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. िन    . गायकवाड 

साहेब पो. टे. अधापूर ्मो. न.ं _8888717999. 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पो. टे.मनाठा आ. .न ं03/2023 कलम 174 crpc माण.े  द 03/02/2023. 

पो. टे 

च ेनाव 

आ . .न ंव कलम  आ. .घ.ता.वेळ व ठकाण खबर देणार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा आ .न.ं03/2023  

कलम  174 crpc   

माण.े 

 दनाकं 

15/02/2023 च ेवेळ 08:30 वा 
समुारास वाड .30 म य ेसरकार  

दवाखाना व णुपरु  नांदेड 

 
आ. .दा.ता.वेळ 

दनांक:- 16/02/2023 रोजी 
18:13वा.न द न.ं 22 वर. 

 
मरणाचे कारण:-घरातील देवघरात 

लावले या द यावर लगु याचा पदर 

पडुन जळुन मृ य ू 

 
 
उिशराच ेकारण:- आज रोजी 
पो. टे.ला यऊेन त ार द यान.े. 

खबर देनार:-

एम.के.गोटमवाड 

सपोउपिन पो. टे.नांदेड 

( ामीण)  ज.नांदेड 

म . 

 
    
FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 
मयताच ेनांव: - 

 
 
 
 

घटना थळ  भटे:-  

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

बाई ह मौ ज ेध याचीवाड  यतेे ती या राहत ेघर  बाजवेर झोपली असता 
ित या बाजसु देवघर अस यान ेितचा देवघरातील द या या वातीवर पदर 

पड याने पदराने पेट घेवनु जळाली असताना ितस द.13/02/2023 रोजी 
सं याकाळ  शर क केल ेव ित यावर सरकार  दवाखाना व णुपरु  नांदेड 

येथे वलाज चाल ूअसताना द.15/02/2023 रोजी 08:30 वा.वाड  30 

म ये मरण पावली वगैरे मजकुराच ेMLC कागद प ाव न आ  दाखल 

क न पुढ ल चौकशी कामी मा.स.पो.िन.साहेब याच ेआदेशान े बट NPC 

2334 यादव साहेब यांचेकडे दे यात आली. 
 
तपासीक अिधकार  यांच ेनांव:-  NPC 2334 यादव  साहेब  पो टे मनाठा   
मो न.ं 9890616179 

 
दाखल करनार - HC 2231 दाढे साहेब पो. टे.मनाठा मो. .7774050311 

 
पो. टे. भार  अिधकार  यांच ेनांव व मोबाईल नंबर:- 

 
केललेा तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणता:ं- 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



पोलीस टेशन मखेुड  दैिनक गु हे अहवाल दनांक १६/०२/२०२३ 

 

             

पोलीस 

टेशन 

मखेुड 

गुरन/कलम गु हा घडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा 

मखेुड ग ुरण ५१/२०२३ 

कलम  ३७९.भादवी.  
 
 
 

        गलेा माल-: 

४०.०००/-एक 

हर या रंगाची 
अशोका कंपनीची 
उसाची रस 

गाळ याची मशीन 

या यावर बदामी 
रंगाची मोटार. 

 िमळाला माल:- 

िनरंक. 

गु हा घडला वेळ व ठकाण- 

द१५/०२/२०२३ रोजी २०:०० वा. 
त े द.१६/०२/२०२३ रोजीच े

सकाळ ०९:०० समुारास जाब जाब 

बु त ेकंधार हायव ेरोड लगत 

असलले ेअपे ा रसवतंी सटर व 

हॉटेल मोज ेजाब. दशा पूवस २१ 
क.मी.तालुका मुखेड. 

 
ग.ुदा व वेळ- द.१६/०२/2023 

रोजी १९: १० वाजता टे डा न ं२० 

वर 

 
 
 
 
 

फयाद  -सगंमे र बालाजी ग ड वय 

28 वष यवसाय रसवतंी व शेती रा 
जांब बू तालुका मखेुड ज हा नांदेड 

मो ७४९९७८२९७६ 

 
आरोपी -  अ ात. 

 
 
 
               दाखल करणार-  hc 

माडपत ेसर मोबाईल नंबर 

८३९०२४८६९९.पो टे मखेुड 

 
 
तपास-पोहे का 12 65 गीत ेपो टे 

मखेुड मो 8००७८०७७७१. 

खलुासा- 
      सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  ठकाणी 
यातील अ ात आरोपीन े द.१५/०२/२०२३ रोजी२०:०० 

वा. त े द.१६/०२/२०२३ रोजीच े सकाळ  ०९:०० वा 
समुारास जाब  बु त े कंधार हायवे रोड लगत असलले े

फयाद च ेअपे ा रसवतंी सटर हॉटेल समोर ल अशोका 
कंपनीची उसाची रस गाळ याची मशीन व यावर 

लावललेी बदामी रंगाची मोटार एकूण कमती कमती 
४०.०००/ . कोणीतर  अ ात इसमान ेचो न नलेी आहे 

वगैरे  मजकुराच ेजबाब व न माननीय पो. िन.साहेब 

यां या आदेशान ेगु हा  दाखल. 

 
मा. पो िन ी गोबडे साहेब ने पो टे मखेुड मो.न. 

8805957440  

 
आरोपी -  अ ात. 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 



पोलीस टेशन नायगाव भाग 1 त े5 गुरन 15/2023  कलम  452 294 323 504 506 भादवी द   16/02/2023 

पो. टेच ेनाव गुरन ंव 

कलम 

 गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  नं , आरोपीच ेनाव व 

प ा , आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

पोलीस टेशन:- 

नायगाव  

भाग 1 त े5 

गुरन 

15/2023  

कलम  452 

294 323 504 

506 भादवी  
 

 ग.ुघा.ता.वेळ 

व. ठकाण:- 

द.15/02/2023 रोजी  
सायंकाळ  16:30 वाजता 
च ेसमुारास फयाद च े

घर  मौज ेमरवाळ    

तालुका नायगाव 

प मसे 15  क.मी.  
 
 
 
 
दशा :-  

 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द 16/02/.2023 च े

15:21  वा टे.डा न द  

15 वर 

 

 फयाद च ेनाव :-  

 
 
 FIR त दली का:- होय  

 
 
आरोपीच ेनाव व प ा :-  
 
आरोपी अटक:-  

नाह  

 

उिशराच ेकारण.:- आज रोजी पो टेला यऊेन 

त ार द याव न गु हा दाखल  

खलुासा_ वर नमुद ता.वेळ   व  ठकाणी 
यातील  फयाद  यातील फयाद  हा घर  

असताना यातील आरोपी हा फयाद च े घर  

जाऊन तीस  अ ील िशवीगाळ क न चापटान े

मा न केस ध न आपटून लाथाने मारहाण 

क न चाकुन े ढेरग पाडतो हणनू कुटंुबाला 
जवे मारतो हणून धमक  दली  वगैरे 

वणनाच ेजबाबाव न 

मा.पो.िन. साहेब यांच े आदेशाव न गु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास पोउपिन वाघमारे 

सा. यांच ेकडे दला. 
 
 

दाखल करणार:-पोना/ 2361 नागशेट वार   

पो टे नायगाव  

 
 
तपािसक अमलंदार:- पोउपिन वाघमारे पो   
टे  नायगाव मो न. 9096618241   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

पोलीस टेशन भोकर DCR ची मा हती.    दनांक 16.02.2023 

पोलीस 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळ व ठकाण 

ग.ु द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत  

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण दनांक  

15/02/2023 रोजी सायंकाळ  

16.45 वाजताचे दर यान द तगीर 

समोर मौजे नांदा (खु) ता. भोकर 

जी. नांदेड 

 

दशा - पुवस 28 क.मी अतंरावर. 

 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनांक 16/02/2023 च ेन द-नंबर 

32 वेळ 20.32 

 

उिशराचे कारण आज रोजी पो टला 

येऊन भेट द याने 

गरुन गरुन 

54/2023 कलम 

326, 323, 504, 

506 भाद व 

 
  
 
 

 

फयाद च ेनाव 

भुजंगराव पी. द राव मांजरे वय 

52 वष यावसाय शेती रा. नांदा 

(ख)ु ता. भोकर जी. नांदेड मोन 

9637732474. 
 
 
 

आरोपीचे नाव-  

 
 
 

आरोपी अटक - 

नाह  

 

खलुासा 

सादर वनंती क , वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीस फयाद ने फयाद या मुलाला का मारहान केली 

हणुन वचारना केली असता यातील आरोपी याने हातातील 

लोखंड  रॉडने फयाद या डो यात मा न गभंीर जखमी केले. 

तसेच फयाद चा मुलगा कृ णा यास शेतात गळा ध न 

मानेवर मारहान केली. व िशवीगाळ क न पु हा मा या 

वाटेला आलास तर जीवािनशी मारतो हणुन धमक  दली. 

वगरेै जबाब व न मा. पोिन साहेब यांच ेआदेशाने वर माणे 

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी बट पोउपिन कराड 

सा. यांच ेकडे दला. 

 आहे 

दाखल करणार - पोहेकॉ 988 आलेवार (PSO) मोन 

9130550052. 

तपासीक अमलदार - पोउपिन कराड सा. पो टे भोकर मोन 

9823714385. 

पो ट भार  अिधकार   पोिन. पाट ल साहेब 

मो.9923104521 पो. टे भोकर  

 
 

आरोपीचा पूव इितहास-- नाह  

आरोपी वर केललेी ितबधंक कायवाह --- 



पोलीस टेशन   अधापरू  DCR ची मा हती.    दनांक 16.02.2023 

पोलीस 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळ व ठकाण 

ग.ु द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत  

अधापरू दनाकं .= 16/02/2023 रोजी 

17; 00 वा .समुारास जाभं न 

फाटा येथे सरकार  कॅनल 

जवळ मौजे जांभ न िशवार 

द नसे 4 क मी 
 
 
 

 
गु हा दाखल तार ख व वळे 
द.16/02/203 चे 
न द  मांक  37वेळ 21:36 

वाजता.  
 

भाग 6 गुरन 
42/2023 कलम 
12(अ)महारा  

जुगार कायदा 
माण.े दनांक 

16/02/2023 
 

फयाद  = ईशवर शंकरराव लांडगे वय 
53 वष यवसाय नोकर  पोहेका/2045 

नमेणूक पो ट अधापरू. मोबाईल नंबर 
9421869570. 
 

आरोपी =  

िमळाला माल = नगद  530=00 पय 

व जगुाराचे सा ह य =530  शंभर 

पये दरा या दोन नोटा पं नास 

पये दरा या सहा नोटा व वीस पये 

दराची ऐक व दहा पये दराची ऐक 

नोट असे नगद  व मटका व जगुाराचे 

सा ह य नगद  पये. 

सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व 
ठकाणीयातील आरोपी हा दनांक 

16/2/2023रोजी वेळ 17.00वा.जाभं न फाटा 
येथ े सरकार  कॅनल जवळरोडवर क यान 
लोज नावाचा मटका जगुार खळेत व 

खेळवीत असताना नगद  530  जुगारा या 
साह यासह िमळून आला हणनू माझी 
वर ल अरोपी व द कलम 12 (अ)महारा  
जुगार कायदा माणे कायदेशीर फयाद 
आहे. वगैर फयाद व न वर माणे गु हा 
दाखल.  
 

दाखल करणार  = psi=वड साहेब पो ट 

अधापरू. मोबाईल नंबर. 9637101945. 

 

तपास = पो.हे.का ./2241 तोरणे साहेब. 
मोबाईल नंबर 9096624032. 

Pi गायकवाड सर मोबाईल नंबर  

 
 

आरोपीचा पूव इितहास-- नाह  

आरोपी वर केललेी ितबधंक कायवाह --- 

 



Ikks LVs ej[ksy 26@2023 dye 354¼v½ Hkknoh lgdye 8] 10] 12 ck-yS-v-2012 o lg dye  3¼1½ ¼MCY;q½ v-tk-t-v-iz-dk- 2015 
vUOk;s  fnukad 16@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 ej[ksy  
 
 

xqju ?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &fnukad 
10@02@2023 jksth ps 13%00 
oktrk lqekjkl o R;kiqohZ  
okjaokj ftYgk ifj”kn 
‘kkGse/khy gkWye/;s ekSts 
ekuqj  rk-nsxyqj  
 
 
fn’kk o varj %& nf{k.ksl 
20 fd eh  
        
  
xqju  nk[ky-rk-osG-%&  
fnukad 16@02@2023 jksth  
ps 20%58  ok 
 uksan ua- 26  oj 

xqju@ vijk/k dzaekd  
 
26@2023 dye 
354¼v½ Hkknoh 
lgdye 8] 10] 12 
ck-yS-v-2012 o lg 
dye  3¼1½ ¼MCY;q½ 
v-tk-t-v-iz-dk- 
2015 vUOk;s   
 
 
 
?kVukLFkG %&  
ftYgk ifj”kn 
‘kkGse/khy gkWye/;s 
ekSts ekuqj  rk-
nsxyqj  
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& fnyhi 
xaxkjke HkqrkGs o; 28 o"kZs tkr ckS) 
O;olk; etqjh jk-ekuqj  rkyqdk 
nsxywj eksckbZy uacj 6363435029 
 
 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&  
 
vkjksih vVd rk osG %& ukgh 
 
 
mf’kjkps dkj.k %& vkt jksth iks LVs  
;soqu rdzkj fnY;kus  
 

[kqyklk %&  lknj fouarh dh]   oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
uewn vkjksihus ftYgk ifj"kn 'kkGk ekuwj ;sFkhy b;Ùkk pkSFkh oxkZrhy 
fQ;kZnhph eqyxh 1- 2- 3- 4-  5- 6- 7- vlY;kps ekfgr vlwu lq)k 
R;kauk 'kkGsrhy ,dk oxkZP;k g‚yeè;s cksykowu f[kMdh toGhy 
dikVktoG ,dh&,dhyk cksykowu R;kauk eksckbZyP;k eèkhy v'yhy 
fp=fQr nk[kowu okbZV gsrwus R;kaps vaxko:u gkr fQ:u ekaMhyk gkrkus 
fpeVh ?ksryh oxSjs tckc o:u xqUgk nk[ky 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& mi fo-iks-v- Jh-lfpu lkaxGs lkgsc 
mi foHkkx  nsxyqj  eks ua  9823524529  -  gs fnukad 16@02@2023 jksth 
ps 23%28 ok uksan ua- 30 oj jokuk 
 

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

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  iksfu  fo”.kqdkar xqVVs iks-LVs-ej[ksy eks ua  8830564618 

 
 

rikfld vf/kdkjh %&mi fo-iks -v- Jh-lfpu lkaxGs lkgsc mi foHkkx  
nsxyqj  eks ua  9823524529  

nk[ky dj.kkj %&  iksfu  fo”.kqdkar xqVVs iks-LVs-ej[ksy eks ua  8830564618 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

पोलीस टेशन कंुटूर  गुरण ंन ं28/2023 कलम 12( अ ) महाजुगार कायदा माण े द.16/2/2023 

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  

कंुटूर  गरुणं 28/2023 कलम 12( अ) महा 
जगुार कायदा माणे दाखल  

          
 
 

गु हयाचे कारण :-  

 
 
 

 िमळाला माल= 11000/-  व 03 

मोटर सायकल ची कंमत अदंाज े

195000/- पये  असा ऐकून 

206000/- व जगुारचे सा ह य  

 
 

 गु हा घडला  ता. वेळव ठकाण =- द 

16/2/2013 चे  16:45 वाज याची 
सुमारास मोजे चारवाड  जाणारे रोड 

लगत को कले गाव िशवारात हनीफ 

शेख यांचे शेतात 

 

दशा    — प मस 02  कमी  
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 16/2/2023 

चे  20.07   वा टे.डा न द  18 वर  

 

दाखल करणार —_Asi पोले 
पो टे कंुटुर 

मो नं  
 
 

उिशराचे कारण-- िनल  

 
 
 
  

 फयाद च ेनाव प ा -_-  ववेक 

व ठल राव ई रे वय 34 वष 

यवसाय पो का 1871 नेमणूक पो 
टेशन कंुतूर मो न ं 9175719936 

 
 

 आरोपीचे नाव प ा  
 

आरोपी अटक :   

41 (a) crpc माणे नोट स देऊन 

सोड यात आली  

 सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ व 

ठकाणी यातील आरोपी आरोपींनी 
गोलाकार बसून बदक छाप प यावर पैसे 

लावनू ितरट नावाचा जगुार वनपरवाना 
बेकायदेशीर र या व खेळवीत अस याचे व 

जगुाराचे सा ह य सह िमळून आला वगरेै 

फयाद व न गु हा दाखल क न पुढ ल 

तपास मा सपोिन पुर  साहेब यांच ेआदेश 

अ वय ं बट HC 2472 िगते यांचकेडे दला  
 
 
 
 

तपास Hc/2472 साहेबराव िगते यांचेकडे 

दला मो न9ं158272932 

 
 
 

आरोपीचा पूव इितहास-- नाह  

आरोपी वर केललेी ितबधंक कायवाह ---41 (a) crpc माणे नोट स देऊन सोड यात आली 

 
 



¯ 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 81/2023 कलम 65 ई  म ोॲ   िद. 16.06.2023  

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 81/2023 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 16.02.2023 चे 18.00 वा. 
चे सुमारास भ ापुर रोडवर 
संिजवनी शाळे समोर देगलुर 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद. 16.02..2023 रोजी वेळ 
20.32 वा.नोदं नं  42  
 
दाखल करणार- पोहेका 
2350 जाधव  .ने. पो े 
देगलुर 
 
 

िफयादी चे नाव  - बळीराम 
अ राव घुळे वय 34 वष 
पोका 3211 .ने.   पो. े . देगलुर 
मो.न. 8806714978 
 
आरोपीचे नाव  - 
 
िमळाला माल - देशी दा  
िभंगरी स ाचे 90 ML मतेचे 
एकुण 12 बाँटल 35  
दरा माणे  420  माल 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा एका 
नायलाँन ा िपशवी म े देशी दा  िभंगरी स ाचे 90 ML 

मतेचे एकुण 12 बाँटल 35  दरा माणे  420  माल माल 
चा ोगु याचा मुदेमाल सह चोरटी िव ी कर ा ा 
उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न 
गु ा दाखल   
  
तपािसकअंमलदार-    पो.हे कॉ  2822 कणकवळे    ने. पो 

े देगलुर 

 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 
आरोपीचा पूव इितहास-- नाह  

आरोपी वर केललेी ितबधंक कायवाह --- 



 


 

आरोपीचे

उशीराचे कारण

काशीकर सा पो



 



 
आरोपीचे

उशीराचे कारण

काशीकर सा पो



 



 

आरोपीचे

उशीराचे कारण
काशीकर सा पो

 



Ikks LVs rkelk  Ikukdk @ ua  15@2023 dye 323]504]506]34 Hkknoh fnukad 17@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  
 
rkelk 

iukdk -?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k & fnukad 
16@02@2023 jksth 14-30 
ok-‘ksretqjokMh  rkelk 
rk-gnxko ft-ukansM  
  
 
fn’kk o varj %&  
iks- LVs- P;k nf{k.ksl  01 
fd-eh varjkoj 
 
iukdk  nk[ky-rk-osG-%&  
fnukad 16@02@2023 jksth  
ps 22%05 ok 
 uksan ua- 26 oj 

Ikukdk @ ua   
15@2023 dye 
323]504]506]34 
Hkknoh 
 
 
?kVukLFkG %&  
fQ;kZnhps ?kjh 
olkgruxj vfHkthr 
vikVZesaV ukansM   
 
foyackps dkj.k %&  
vkt jksth iksLVsyk 
;soqu rdzkjh tckc 
fnY;kus nk[ky 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %& 
vkjksih vVd rk osG %&  
 
vkjksih vVd %& ukgh  
  

[kqyklk %&  lknj fouarh dh]   oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihrkuh ikk.kh Hkj.;kps dkjuk o:u ;krhy fgQ;kZnh o R;kps eqykl  
O eqyhl f’kohxkG d:u FkkiM cqD;kauh ekjgku d:u thos ekj.ksph /kedh 
fnyh Eg.kqu iukdk nk[ky 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&1-liksuh Jh nGos iksLvs rkelk eks-ua-
7744827771 2-iksmiuh fdjoys iks-LVs-rkelk eks-ua-9922101100  
fn-16-02-2023 jksth osG 22-19 ok-LVs-Mk-uka-ua-27 oj 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV i<s pkyq  
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksuh Jh nGos iksLvs rkelk eks-ua-
7744827771  
 
rikfld vf/kdkjh %& iksmiuh fdjoys iks-LVs-rkelk eks-ua-9922101100 
nk[ky dj.kkj %& ukiksdkW@2558 ekVs iks- LVs- rkelk  eks u- 
9527177527 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 

 



 

 



 

 

 



 
Ikks LVs ekGkdksGh 20@2023 dye 307] 498¼v½ 34 -  Hkknoh fnukad 16@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 
ekGkdksGh 
 
 

xqju ?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &fnukad 
14@02@2023 jksth ps 
08%00 oktrk ps lqekjkl 
fQ;kZnhps ?kjh ekSTks gkMksGh 
¼t½ rk- yksgk 
 
fn’kk o varj %&  
iqosZl 25 fd-eh- 
 
  
xqju  nk[ky-rk-osG-%&  
fnukad 16@02@2023 jksth  
ps 21%38  ok 
 uksan ua- 25 oj 

xqju@ vijk/k dzaekd  
 
20@2023 dye 
307] 498¼v½ 34 -  
Hkknoh 
 
 
?kVukLFkG %&  
fQ;kZnhps ?kjh ekSTks 
gkMksGh ¼t½ rk- 
yksgk  
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %& 
  
vkjksih vVd rk osG %& ukgh 
 
mf’kjkps dkj.k %& mf'kjkps dkj.k 
&vkt jksth t[kehpk ,e,ylh 
tckc gLrxr d:u xqUgk nk[ky 
dsyk  

[kqyklk %&  lknj fouarh dh]   oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
vkjksihrkauh lax.ker d:u fQ;kZnhl rqyk Fkk;j‚bZMpk vktkj vkgs rw 
usgeh vktkjh jkgrsl rqyk dke èkank gksr ukgh rqyk eqy ckG gksr ukgh 
rlsp rq÷;k ekgsjgwu 'ksrh ?ks.;klkBh ikp yk[k #i;s ?ksÅu ;s Eg.kwu 
fQ;kZnhpk 'kkjhfjd o ekufld NG dsyk o fn-14@02@2023 jksth ps 
08%00 oktrkps lqekjkl ojhy dkj.kko:u vkjksih Øekad nksu o pkj 
;kauh fQ;kZnhps gkr ik; èkjys vkjksih Øekad rhu fgus dsl èk:u 
fQ;kZnhl tfeuhoj ikMys o vkjksih Øekad ,d ;kus dks.krsrjh fo"kkjh 
vkS"kèk cGtcjhus fQ;kZnhps rksaMkr vksrwu ftos ekj.;kpk ç;Ru dsyk oxSjs 
etdqjkps ,e,ylh tckcko:u xqUgk nk[ky 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek-mi fo-iks-v-Fkksjkr lkgsc mi 
foHkkx da/kkj eks ua 9921442700 liksfu Mksds lkgsc iksLVs ekGkdksGh mo-no-

8652147575    gs fnukad 16@02@2023 jksth ps 21%42 ok uksan ua- 26 oj 
jokuk 
 

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

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu Mksds lkgsc iksLVs ekGkdksGh mo-no-8652147575  

 
 

rikfld vf/kdkjh %&liksfu Mksds lkgsc iksLVs ekGkdksGh mo-no-8652147575  

nk[ky dj.kkj %&  iksgsdkW@ 1800 dsaæs  ekGkdksGh eksckbZy uacj 9921637493 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 



 





    पो. टे िवमानतऴ गुरनं  58 /2023 कलम 324,323,504,506,34 IPC द  16.02.2023 
अ. 

. 
िज हावपो. टे.चेनाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव 

व प ा 
हक गत शेरा 

1 2 3 4 5 6 8 
 िज हा नांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 
गु.घ.ता.वेऴ व ठकाण - द. 
16/02/2023 रोजी दपुारी  
14.45  वा.चे सुमारास संकेत 
हॉ टेलचे जवऴ जय म हार 
चौकाकडे जाणारे कॉनर 
नांदडे उ रेस 02 क.मी  
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ – द  

16.02.2023 रोजी वेऴ -

23.45 वा टे.डा. 54 

पो. टे िवमानतऴ 
 
 गुरनं  58 /2023 

कलम 
324,323,504,506,34 
IPC 
  

फयादी -िव  
िप.संजय कांबळे 
वय23 वष वसाय 
मजुरी रा.गणपतीनगर 
तरोडा बु नांदेड 
मो.नं.9766010425 

 

 
आरोपी -  
  
 
vkjksih vVd rk osG 
%& ukgh 
 
 

खुलासा -सादर िवनंती क  ,वर नमुद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील आरोपीतांनी सगणंमत क न लहान 

मुलाच ेडॉ स करते वेळेस ध ा लाग याचे कारमाव न 
फयादीस आता बोल मादरचोदा तु लई दादा झालास 

काय हणुन गळा ध न थापडा बु याने मारहाण केली 
व शुभम पारध ेयाने फयादीच ेडो यात डाव ेबाजुस 
याचे हातातील क ाने मा न डोके फोडुन र  काढुन 

दखुापत केली िशवागीळ क न िजव ेमार याची धंमक  
दली यावेळी फयादीच ेिम  रोहीत साहबेराव धुताड े

व सुमेध इंगोल े ,संकेत पोहरे ह े सोडव यास आले 
असता रतेष पंडीत याने लाकडाने सुमेध इंगोले या 
डा ा हातावर व रोहीत धुताड ेयाचे उज ा पायावर 
मा न मु ा मार दला वगैरे मजकुराच े जबाबव न 
मा.पो.िन.सा.यांचे आदशेाने गु हा दाखल क न 
तपासकामी HC 2735 खंदारे यांचेकडे दला  
दाखल करणार -ASI कु ळेकर मो.नं.9923696704 
 
तपास करणार -HC 2735 खंदारे मो. 
नं.8551059899.. 
 
 

 



 

 

 

             



               
  
 

   
 

                  
      

  
  

 
 

 
  

 
  

  
 

  
  
 

    

   
    

    
  
  

 
   

   
    

    

          
     

 
 

        

 

            
         
    

         
        
        

          
            

  
          

      
        

  

    



 

                           
  
 

   
 

                  
      

  
  

 
 

 
  

 
  

   
 

  
 

    

   
    

    
   
  

 
 

 
   

   
   
    
 

          
       

 
 

        
          

         
     

 
 

            
       

           
         

        
            
         

 
          

      
 

         
  



पोलीस टेशन अधापरू भाग 06 गुरन ं43/2023 कलम 4, 5 ,महारा  ज◌ुुगार कायदा . द.16/02/2023 

पो टे नाव  गु र न  कलम गु हा फयाद  व आरोपी  नाव खुलासा 

अधापरू गु. र.नं 
43/2023कल
म 

4,5,महारा  

जगुार 

कायदा. 
माणे. 
द.16/02/20

22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

गु हा घडला 
तार ख वेल व 

ठ काण =  द 

16/02/2023 रोजी 
वेळ 16:30वा. 
चेसमुारास 

कामठा फाटाबंद 

घरात मौज े

कामठा द नेस 

10 क .मी 
 
 

        गु हा     
दाखल तार ख  

16/02/2023 टे 

डा  44 

वेळ   

23:38 वा . 
 
 

               दाखल 

करणार -= 

pSI/वड सर 

मोबाईल नबंर 

9637101945 . 
 
 
 
       . 

 फयाद  = दशरथ ग दराव तलेदवार वय 32वष सहायक पोलीस िनर क वाचक उप वभागीय नांदेड ामीण मोबाईल नंबर 

9284301747. 
 

आरोपी  =   

   

िमळाला माल = 1)केशव मंुजाजी कंधारे यांचे ता यात जओ कंपनीचा ऐक मोबाईल क.अं 500तसेच िमलन डे नावाचे ऐक छापील 

बुकलेट ऐक करबन ऐक बा◌ॅलपेन व03 कॅ युलेटर क अ ं600/  नगद   यत 10 दराच े05नोटा 20  दराच े04नोटा 50 दराच े

05नोटा 100 दराच े 10 नोटा अस े नगद  1380/  असाऐकून 2480/ .2) भगवानिसंग. हरािसगं ठाकूर यांचे ता यात रयलमी 
कंपनीचा ऐक मोबाईल क अं 6000/  व03 कॅ युलटेर क अं 600 वनगद   यात 10  दराच े05नोटा 20  दराचे 01 नोट 50  

दराच े03नोटा 100  दराचे 04नोटा व500  दराची ऐक नोट असे नगद  1120/  असा ऐकूण 7720/  .3) ाने र नवनाथ भरकड यांचे 

ता यात लावा कंपनीचा एक मोबाईल कंमत अंदाज े500 व नगद  पये जात 10दराची एक नोट शंभर पये दरा या दोन नोटा असे 

नगद  210 पये असा एकूण 710 पय 

4. काश द  रामजी मांजरे यांच ेता यात सॅमसंग कंपनीचा एक मोबाईल कंमत अंदाजे 500 पये व नगद  पये जात शंभर पये 

दराची एक नोट अस ेनगद  शंभर पये असा एकूण सहाशे पये 

6. गो वंद महाद ूकंिगरे यांच ेता यात नगद  पये जात शंभर पये दला या दोन नोटा असा ऐकून नगद  चारशे पय े

7. केशव महाद ूकदम यांच ेत येत आयटेल कंपनीचा एक मोबाईल कंमत अंदाजे हजार पये व नगद  पये यात दोनशे पये 

दलाची एक नोट असे नगर  दोनशे पय ेअसा एकूण बाराशे पये 

8. बालाजी काळजी वळस ेनगद  यां याकडे ता यात यात दोनशे पये दराची एक नोट एक म युगा मोटार सायकल जचा मांक 

एम च 26 78 81 जुनी वापरती कंमत अंदाजे 20000 पये एकून वीस हजार दोनशे पये 

9. स यद कर म स यद रसूल याची त येत नगद  पये यात वीस पये दराची एक नोट व 50 पये दराचे दोन नोटा असा एकूण 

नगद  120 पये 

10. शेख रह म शेख वाजा याची त येत आयटेल कंपनीचा एक मोबाईल कंमत अंदाजे 500 व नगद  पये जात वीस पये दराची 
एक नोट ५० पये दराची एक नोट अस ेनगद  स र पय ेअसा एकूण 570 पय ेतसचे सदर म म य ेजुगार खेळ याचे सा ह य ा 
यात दोन छोटे टेबल कंमत अंदाजे हजार पये दहा खु या कंमत अंदाजे तीन हजार पये एक ट  टेबल कंमत अंदाजे तीनशे पये 

एक ट  टेबल कंमत अंदाजे तीनशे पय ेव तीन क बोड कंमत अंदाजे 00.00 असा एकूण 4300 असा एकूण 44 हजार 400 पयांचा 
मु ेमाल 

सादर वनंती क  वर नमदू तार ख वेळ  व 

ठ काणी यातील आरोपी मांक 16 यांनी 
आरोपी मांक 11 ते 15 लोकांना मटका 
घे यासाठ  ठेवून आरोपी मांक एक ते दहा 
पैक  आरोपी मांक एक व दोन हे िमलन डे 

नावाचा मटका जगुार खेळवीत असताना 
तसचे आरोपी मांक तीन ते दहा हे मटका 
जगुार खेळत असताना िमळून आ याने व 

तसचे िमळून न आललेे सदरचा मट याचा 
मालक आर जी महाजन यांनी ठेवलेले 

वणमदू इतर आरोपी यां या व  िमलन डे 

नावाचा मटका जगुार वमा परवाना 
बेकायदेशीर र या लोकांकडून आक यावर 

पैसे घेऊन यांना कागद  िच या देऊन 

िमलन डे नावाचा मटका जगुार बंद खोलीत 

खेळत व खेळवीत असताना नगद  पय े

एक मोटरसायकल सात मोबाईल दोन टेबल 

दहा खु या एकट  टेबल बोड व जगुाराच े

सा ह य असा एकूण 44 हजार 400 पये चा 
मु ेमाल सहम िमळून आल े वगरेै 

फयाद व न वर माणे गु हा दाखल क न 

माननीय पुण े ी गायकवाड साहेब यां या 
आदेशाने पुढ ल तपास पोहे का 2803चाटे 

यांचे कडे दला 
तपास = पोहेका◌ॅ./2803 चाटे.मोबाईल नबंर  

96733111588. 
 

 
 



Ikks LVs yksgk iukdk@ vijk/k dzaekd  29@2023 dye 323]504]506]427]34 Hkknoh fnukad 16@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  
 

yksgk 

iukdk -?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &fnukad 
16@02@2023 jksth ps 11%00 
oktrkps lqekjkl fQ;kZnhps 
IykWVoj dkjsxkao rk- yksgk 
ft- ukansM    
 
fn’kk o varj %&  
mRrjsl05 fd-eh-  
 
 
iukdk nk[ky-rk-osG-%&  
fnukad 16@02@2023 jksth  
ps 14%28 ok 
 uksan ua- 21 oj 

iukdk@ vijk/k 
dzaekd  29@2023 
dye 
323]504]506]427]
34 Hkknoh 
 
 
 
?kVukLFkG %&  
fQ;kZnhps IykWVoj 
dkjsxkao rk- yksgk 
ft- ukansM    
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& bj’kkn ch 
esgcqc  l¸;n  o; 39 o”kZ O;olk; 
?kjdke o etqjh jk- dkjsxkao rk- 
yksgk ft- ukansM  tkr eqLyhe  eks- 
ua- 7261989873 
 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&  
01 euksgj  fnxacj eksjs  
 02 fejkckbZ f’kokth eksjs   
03 bZ’oj xksfoan eksjs loZ jk- dkjsxkao 
rk- yksgk ft- ukansM tkr ejkBk 
 
vkjksih vVd rk osG %& ukgh 
 
vkjksih vVd %& ukgh  
 
 

[kqyklk %&  lknj fouarh dh]   oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihrkauh lax.ker d:u fQ;kZnh ckbZ frps IykWVoj Vhu i=kpk ‘ksM 
Vkd.;kps dke djr vlrkauk vkjksih dzekad 01 ;kus fQ;kZnhl rq vkeps 
fo:/n ?kjkP;k HkkaM.kkps dkj.kko:u U;k;ky;kr nkok dk nk[ky dsyk 
vls Eg.kqu fQ;kZnhckbZps gkrkyk /k:u gkr eqjxGqu <dyqu fnys o vkjksih 
dzekad  03 ;kaus ?kjkrhy lkeku vLr O;Lr Qsdqu nsoqu uqdlku dsys o 
vkjksih dzekad 02 fgus f’kohxkG d:u ftos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs 
etdqjkps tckc o:u iksfu Jh- rkacs lk- ;kaps vkns’kkus iukdk nk[ky  
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksmifu lksudkacGs  iksLVs yksgk  eks- 
ua- 9823867336 gs fnukad 16@02@2023 jksth ps 15%01 ok uksan ua- 23 
oj jokuk 
 

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

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu  Jh- rkacs   iksLVs   yksgk  eks- ua- 
9850188100 
 

rikfld vf/kdkjh %& iksmifu lksudkacGs  iksLVs yksgk  eks- ua- 
9823867336 
nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW@2111 frMds  iksLVs yksgk eks- ua- 9767242111 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



Ikks LVs  v/kkZiqj   39@2023 dye 294 323] 504] 34  -  Hkknoh  fnukad 16@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 v/kkZiqj   
 
 

xqju ?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &fnukad 
15@02@2023 jksth ps 
14%30 oktrk ps lqekjkl 
[kSjxko ikVh toG 
lkgscjko  ckiq Mh ih toG  
 
 
 
fn’kk o varj %&  
if’pesl  12  fd-eh- 
 
  
xqju  nk[ky-rk-osG-%&  
fnukad 16@02@2023 jksth  
ps 02%31  ok 
 uksan ua- 02 oj 

xqju@ vijk/k dzaekd  
 
39@2023 dye 
294 323] 504] 
34  -  Hkknoh 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& ekf.kd 
xaxk/kj dY;k.kdj o; 27 o”ksZ 
O;olk; f’k{k.k jk-[kSjxko rk-
v/kkZIkqj eks ua  8459055001 
 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %& 
 
 
vkjksih vVd rk osG %& ukgh 
 

[kqyklk %&  lknj fouarh dh]   oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh ;kaps eks lk- yk vkjksih ;kaus leks#u dV ekjyk ;k dkj.kko#u 
ueqn vkjskih o R;kps Hkkm ;kauh lax.ker d#u fQ;kZnhl vf’yy 
f’kohxkG d#u fQ;kZnh o R;kps Hkkokl ykFkkcqD;kus ekjgk.k d#u ftos 
ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs o#u xqUgk nk[ky- 
 
 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu xk;dokM iks LVs v/kkZiqj  

 
 

rikfld vf/kdkjh %&iksgsdkW 134 ?kksjiMs iks LVs v/kkZiqj eks  ua  8606500054  
 
 

nk[ky dj.kkj %&  iksgsdkW@ 2202 lq;Zoa’kh iks LVs v/kkZiqj eks ua   
9923416178 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



Ikks LVs  v/kkZiqj   40@2023 dye 12 v eqtwdk   fnukad 16@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 v/kkZiqj   
 
 

xqju ?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &fnukad 
15@02@2023 jksth ps 18%10 
oktrk ygk.k  clLFkkud 
;sFks uknjs iku’kkWi leksj 
jksMoj  
 
 
 
fn’kk o varj %&  
 iqosZl 10   fd-eh- 
 
  
xqju  nk[ky-rk-osG-%&  
fnukad 16@02@2023 jksth  
ps 09%07  ok 
 uksan ua- 12 oj 

xqju@ vijk/k dzaekd   

40@2023 dye 12 v eqtwdk   
 
 
feGkyk eky -1½570#i;s vkjksih 
fnaxkacj lksGads ;kaps rkC;kr uxnh 
100 #i;s njkP;k pkj uksVk 50 #i;s  
02 uksVk  20 #i;s njkP;k 02 uksVk 
10 #i;s njkP;k 03 uksVk vlk ,dq.k  
570 #i;s  

2½ 00-00 ,dk xqykch jaxkph 
uksVcqd T;kP;k ighY;k ikukoj 
fn-15-02-2023 vls R;k[kkyh 
dY;k.k Dykst vkf.k ifgyk 21 
o ‘ksoVP;k ikukoj 50 vls 
vlysys  
3½ 00-00 ,d lsyks daiuhpk isu 
tq ok  
 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
fot; jkejko dne o; 35 
o”ksZ O;olk; ukSdjh  iksdkW 
615 iks LVs v/kkZiqj eks ua  
7972614182 
 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 
 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %& 
 
vkjksih vVd rk osG %& 
ukgh 
 

[kqyklk %&  lknj fouarh dh]   oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy vkjksihrkauh dY;k.k ukokpk eVdk tqxkj vkiys RkkC;kr 
foukijokuk csdk;ns’khj fjR;k yksdkdMqu vkdM;koj iSls ?ksoqu 
R;kauk dkxnh fpV;k nsoqu eVdk tqxkj pkyfor vlrkauk R;kaps 
rkC;kr uxnh 100 njkP;k pkj uksVk 50 #i;s  02 uksVk  20 
#i;s njkP;k 02 uksVk 10 #i;s njkP;k 03 uksVk vlk ,dq.k  
570 #i;s  

2½ 00-00 ,dk xqykch jaxkph uksVcqd T;kP;k ighY;k 
ikukoj fn-15-02-2023 vls R;k[kkyh dY;k.k Dykst 
vkf.k ifgyk 21 o ‘ksoVP;k ikukoj 50 vls vlysys  
3½ 00-00 ,d lsyks daiuhpk isu tq ok vlk eky 
rkC;kr ckGxysyk  feGqu vkyk oxSjs fQ;kZn o#u xqUgk 
nk[ky- 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu xk;dokM iks LVs v/kkZiqj  

 
 

rikfld vf/kdkjh %&iksuk 2544 vuscksbZuokM  iks LVs v/kkZiqj eks ua  
9529971005  
 

nk[ky dj.kkj %&  iksgsdkW@ 2202 lq;Zoa’kh iks LVs v/kkZiqj eks ua   
9923416178 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 


