
पो. टे वमानतळ ,नांदेड गु.र.न. 67/2023 कलम 4/25 भा.ह.का. द.26/02/2023 

अ. . िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 
1 2 3 4 5 6 
 िज हा नांदडे, पो. 

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

26.02.2023 रोजी वेळ 02.15 वा च े

सुमारास उमेश पळसे यांचे 
घराजवळ पांडुरंगनगर नांदेड येथे 
सावजिनक रोडवर 
 
दशा व अंतर – पुवस  2 km 

 
 
गु हा दाखल ता. वेळ – द 

26.02.2023 रोजी वेऴ 03.27वा 
टे.डा. 7 

पो. टे 

वमानतळ 

,नांदेड गु.र.न. 
67/2023 
कलम 4/25 

भा.ह.का. 

फयाद  – बंडु पता केशवराव कलंदर 

वय 44 वष, पोना / 1211 नेमणुक 

पोलीस टेशन वमानतळ नांदेड 

मो.नं. 7558539136 

2)आरोपी –   

िमऴाला माल-  800/-एक लोखंड  

सुर  यास लोखंड  मुट असलेली 
याची मुट स लांबी 23 इंच एका 

बाजुने पाते धारदार समोरचे टोक 

िनमुळते आसलले ेखंजर जुवा क अं. 

खुलासा - सादर वनंती क , वर नमुद तार ख 

वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी हा याच े

ता यात वना परवाना बेकायदेिशर र या 
याच ेता यात लोखंड  सुर  क. 800/- पयाच े

बाळगलेला िमळुन आला वगैरे फयादव न 

मा.पो िन साहेबांचे आदेशाने वर माणे गू हा 
दाखल क न पुढ ल तपास HC1986 कानगुले  
यांना दला. 
दाखल करणार – ASI क याणकर मो. नं. 
9623551038 
तपास करणार-  HC 1986 कानगुले मो.नं. 
9657707486 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबंधक कायवाह  – िनरंक 

 
 

 

 

 

 



पोलीस टेशन मुखेड  गुरण- 58/23 कलम 279, 337, 338 भा.द.वी   दनांक  26/02/2023 

पोलीस 

टेशन 

 ग ुघडला व दाखल 

तार ख 

फयाद  व आरोपी खुलासा 

 
 

मुखेड 

गुरण- 58/23 

कलम 279, 

337, 338 

भा.द.वी  
 
 
 
 
 
 

ग ुघ ता वेळ व 

ठकाण दनांक द. 

26/02/2022 रोजी 
सकाळ  08.30 

वाजता च ेदर यान 

बस थानक समोर 

र मखेुड त ेनरसी 
जाणारे रोडन े मखेुड 

येथ े 

 

गु हा दाखल- 

दनाक 25/02/2023 

वेळ 11.57 

 वा Sd 12 

 
 
 

फयाद - िगर श अशोकराव प व वार वय 31 

वष यवसाय यापार राहणार तलेीपठे ग ली 
मखेुड तालुका मखेुड ज हा नांदेड मोबाईल 

मांक 7774818686 

 

आरोपी-   
घटना थळ  रवाना न द – द.25/2/2023 

मांक 14वेळ 13.00 

 

घटना थळ  भटे  देऊन परत– नो.  17 वेळ 

13.45वा  
 

खलुासा- 
      सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील बस या चालकाने याच ेता यातील 

बस हयगय व िन काळजी पण ेभरधाव वेगात चालनू 

फयाद च े वड लास पाठ मागून जोरात धडक देऊन 

गभंीर दखुापत केली वगैरे जबाब व न गु हा दाखल 

क न मा. पो. िन.सा यांच े आदेशान े गु हा दाखल 

क न पुढ ल तपास कामी ASI भारती यां याकडे 

दला. 
 

तपास करणार– ASI भारती मोबाईल नंबर 

9764174307.  पोलीस टेशन 

गु हा दाखल करणार  

HC 2367 माडप  ेपोलीस टेशन मखेुड. 

 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबधंक कायवाह  – िनरंक 

 

 



पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 97/2022कलम 283 भादवी िद 26.02.2023 
पो े गू.र.न. व 

कलम 
गू.घ. ता. वेळ व 
िठकाण 

िफयादीचेनाव व प ा व 
मोनं 

खुलासा:--- 

 
 
देगलुर 

 
 
गूरन. 
97/2022क
लम 283 
भादवी 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद 26.02.2023 रोजी 
14.30 वाजता निवन 
बस थानक देगलुर 
समोरील सावजिनक 
रोडवर  
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद.26.02..2023 
रोजी वेळ   15.18 
वा.नोदंनं  27 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा- 
गणपत देवला राठोड वय 
52 वष पो.हेका. 2195 ने  
पो े  देगलुर मो नं 
9423438292 
 
आरोपीचेनाव  
 

 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीने आप ा ता ातील एक बजाज रयर आटो  ा 
चालकाने ाचे ता ातील वाहन हे सावजिनक रोडवर  
येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमान केला व वा ा ा  
िजवीतास धोका िनमान होईल अशया थतीत रोडचे म े 
भागी निवन ब थानक समोरील सावजिनक रोड वर उभा 
केलेला िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  

 
दाखलकरणार:-ASI  शेख     .ने. पो े देगलुर मो.न. 
9823206916 
  
तपािसकअंमलदार-    पोहेकॉ 2462 के े   पो. े .देगलुर 

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

 
आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबधंक कायवाह  – िनरंक 

 

 

 



पोलीस ेशन देगलूर गूरन.99/2023क 379 भादवी माणेिद.26/02/2023 

पोलीस
ेशन

चेनाव 

गू.र.न.व 
कलम 

गू.घ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

 
 
 
देगलूर 

गूरन. 
99/2023 
क 379 
भादवी 

माणे 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ 
व िठकाण:-- 
िद.24.02.2023 
रोजी 18.30 ते 
20.00 वाजताचे 
दर ान िशवम 
मेडीकल 
शहाजीनगर 
देगलुर समो न 
ता. देगलुर   
 
 दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद. 
26/02/20223 
वा. 15.58 
नोदंनं. 30 वर 
 

िफयादीचेनाव व प ा व मो.न. 
– रमेश िदगांबर राऊत वय 35 
वष वसाय खाजगी नौकरी रा. 
राजुर(बु) ता. मुखेड  मो. 
9561222216 
 
 आरोपी–अ ात 
 

गेला माल-  होडंा कंपिनची िडम 
युगा मोटार सायकल . MH 26 
AM 7852 िजचा रंग काळा 
असुन जीचा इंिजन नं. 
JC58ET315125 व े म . 
ME4JC58GLDT146220 असुन 
जु.वा.िक.अ. 25,000/-    

खुलासा:-- 
सादरिवंनतीकी, नमुदतावेिळ व िठकािण यातील 
िफयादी  यांने ाची होडंा कंपिनची िडम युगा मोटार 
सायकल . MH 26 AM 7852 िजचा रंग काळा 
असुन जीचा इंिजन नं. JC58ET315125 व े म . 
ME4JC58GLDT146220 असुन जु.वा.िक.अ. 
25,000/-  ही कोणीतरी अ ात चोर ाने चोरले आहे. 
वगैरे जबाबा व न  गु ा दाखल 
 
दाखलकरणारasi शेख  पो. े . देगलुर 
9823206916 
 
तपािसकअंमलदार – पोहेका 2822 कणकवळे पो. े . 
देगलुर  
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ी माचरे मोनं 9821159844 
 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबधंक कायवाह  – िनरंक 

 

 

 



पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 98/2022कलम 283 भादवी िद 26.02.2023 
पोलीस

ेशनचे
नाव 

गू.र.न.व 
कलम 

गू.घ. ता. वेळ व 
िठकाण 

िफयादीचेनाव व प ा व 
मोनं 

खुलासा:--- 

 
 
 
देगलूर 

गूरन. 
98/2022
कलम 283 
भादवी  

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद 26.02.2023 
रोजी 15.00 वाजता 
निवन बस थानक 
देगलुर समोरील 
सावजिनक रोडवर  
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद.26.02..2023 
रोजी वेळ   15.28 
वा.नोदंनं  28 
 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा- 
गणपत देवला राठोड वय 
52 वष पो.हेका. 2195 ने  
पो े देगलुर मो नं 
9423438292 
 
आरोपीचेनाव  

 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने 
आप ा ता ातील एक बजाज रयर आटो ा चालकाने ाचे 
ता ातील वाहन हे सावजिनक रोडवर  येणारे जाणारे वाहनास 
अडथळा िनमान केला व वा ा ा  िजवीतास धोका िनमान 
होईल अशया थतीत रोडचे म ेभागी निवन ब थानक समोरील 
सावजिनक रोड वर उभा केलेला िमळुन आला वगैरे जबाब व न 
गु ा दाखल  

दाखलकरणार:-ASI  शेख     .ने. पो े देगलुर मो.न. 
9823206916 
  
तपािसकअंमलदार-    पोहेकॉ 2462 के े   पो. े .देगलुर 

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

 
आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबधंक कायवाह  – िनरंक 

 

 

 



पोलीस टेशन कंुटूर  अक मात मृ यू नबंर 05/2023 कलम 174 crpc  द.26/2/2023 

पो. टेचे 

yनाव 

गुरण ंव 

कलम 

गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव प ा 
व  मयताचे नाव व प ा 

खुलासा  

कंुटूर  आ  न ं

05/2023 

कलम    174 

crpc माण े

दाखल  

          
 

मयताच े

कारण :- 

गळफास 

घऊेन मृ य ू

 
 
 

 अ. घडला  ता. वेळ व ठकाण =- द 

24/2/2023 चे  18:00 वाजता पवू  वेळ 

न क  नाह  मौ  कु णूर MIDC 

िशवार  

 

दशा    — प मेस 15 कमी  कमी  
 
 
 आ   दाखल  ता.वेळ:- द 

26/2/2023 च े 13:24  वा टे.डा न द 

: 12    वर  

 
उिशराच ेकारण — अनोळखी 
अस यान ेनातेवाईकाचा शोध घऊेन 

 

 खबर देणार नाव प ा -_-

सतंोष माधवराव कुमरे पोहे का 
11 81 पो ट कंुटूर 

 
 
 
मयताच ेनाव प ा —
अनोळखी पु ष वय अंदाज े52 

वष 

 
 
आरोपी अटक :   

नाह  —   

 सादर वनंती क  वर नमदू तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील मयत हा मौजे कु णूर िशवार 

एम आय ड  सी येथ ेझाडाचे फांद ला नायलॉनची 
दोर न ेगळफास घऊेन मृ य ूपावला वगैरे व न 

आ.  दाखल क न पुढ ल तपास सपोिन  सा. 
यांच ेआदेशान े  p s I आटकोरे साहेब यांचेकडे 

दल े 

दाखल करणार–  आर  ट  पवार पो हे का 2485  

पो टे कंुटुर मो न ं9637706877 

 
तपास - P s i आटकोरे साहेब पो टे कंुटुर मो न ं 

 8669182128 
 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबंधक कायवाह  – िनरंक 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन  उ मानगर  गरुन 26/2023 कलम- 324,323,504,506 ,34 भाद व.   दनांक.26/02/2023 

  पोलीस टेशनचे नाव 

 
 
 

 गु हा र ज टर नबंर 

व कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नबंर, 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 

होय /नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनच े

नाव उ माननगर 

गरुन 26/2023 

कलम- 

324,323,504,506 

,34भाद व. 

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

गु ाचे कारण 

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

उिशराचे कारण :-

आज रोजी 
पो टला येऊन 

त ार द याने 
 
--------------------- 

गेला माल : िनरंक 

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

िमळाला माल :- 

िनरंक गु हा घडला 
 
--------------------- 

 गु हा घडला दनाक वेळ 

व ठकाण :-

द.25.02.2023रोजी 
दपुार  चार वाजता या 
सुमारास मौजे वाळक  

बु कु िशवार तालुका 
लोहा शेत गट मांक 94 

मधील फयाद चे शेतात. 

 
 

ठकाण :- 

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

दशा :  पूव 20 कमी 
 
 

 गु हा दाखल दनांक:-

द. 26.02.23 वेळ 

17.14 टेडा 20वर 

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

 चेक िल टची पुतता 
केली अगर कसे  :-होय 

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

 फयाद चे नाव:-बालाजी पांडुरंग 

बडकर वय 50 वष यवसाय 

शेती राहणार वाळक  बु तालुका 
लोहा ज हा नांदेड जात मराठा 
मोबाईल नंबर 85 52 81 08 69 

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

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
 

 आरोपी   :--  
-------------------.             

खलुासा :-  सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील नमूद आरोपीने संगणमत क न फयाद चे मालक च े

पड त शेतात लाकड  टाक त असताना फयाद ने लाकडे का 
टाकता हणून वचारता आरोपींनी फयाद  िशवीगाळ केली व 

आरोपी मांक 1 याने फयाद स थापडा बु याने लाथान े

मारहाण क न मु कामार दला व हातातील दधुार  लोखंड  

कतीने फयाद चे डो यात मा न दखुापत केली व जीवे 
मार याची धमक  दली व आरोपी मांक 2 या या हातातील 

लाकडाने फयाद चे पाठ त उज या हातावर छातीत मुका मार 

दला व पो टला येऊन प क घेऊन उपचार क न आज रोजी 
पो टेला येऊन त ार  जबाब दला वगरेै जबाबाव न सदरचा 
गु हा दाखल क न माननीय सपने भारती साहेबांच ेआदेशाने 

पुढ ल तपास कामी 23 30 कानगुले यां याकडे दला           ---
---------------------त.अिधकार= HC 2330 कानगुल े पो टे 

उ मान नगर   मो.नं.7744019830 

 

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

 

पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाच ेनाव व मोबाईल नंबर:- स. 

पो. िन भारती सा पो. टे. उ माननगर मो.न.ं8378989949 

मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माणे:- 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबधंक कायवाह  – िनरंक 
 

 



पोलीस टेशन उ माननगर आ  नं 08/ 2023 कलम 174 crpc दनांक 26/02/2023 

पोलीस टेशन 

त ेचे नाव 

 

गु हा र ज टर नबंर 

व कलम भादवी 
गु हा पना का/ 

आ. ./ ो ह /घडला व 

दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल 

नबंर आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक होय नाह  

हक कत 

पोलीस 

टेशनच ेनाव 

उ माननगर 

आ  न ं08/ 2023  

कलम 174 crpc 

  
 
 

चेकिल टची पतुता 
केली अगर कस:े- 

होय  

 
 
 

उिशराच े कारण:-

खबर देणार हे 

दखुात अस यान े

आज रोजी पो टेला 
येऊन जबाब देत 

आहे. 

आ  घडला –  

दनांक 22.01.2023 

रोजी 06.00 वा. 
वाजताची पूव  वेळ 

न क  नाह  मौज े

उ मानगर तालुका  
ज हा नांदेड 

फयाद च ेराहत ेघर  

 
 

ठकाण :- मौज े

उ मान नगर तालुका 
कंधार फयाद च े

राहत ेघर  

 
आ  दाखल -

दनांक:26.02.2023 

वेळ = 14.16 टेडा. 
17 

खबर देणार :- शांत तुकाराम 

डांग ेवय 26 वष यवसाय शेती 
राहणार उ मान नगर तालुका 
कंधार ज हा नांदेड जातील 

आहेत मोबाईल नंबर 92 84 55 

70 86 
 
एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 

मयताच े नाव :--िशव साद 

तुकाराम डांग ेवय 32 वष 

राहणार उ मान नगर तालुका 
कंधार ज हा नांदेड 

 
मरणाचे कारण:- दा या अित 

सेवनाने िल हर खराब झा यान े

च कर यऊेन पडून मृ य.ू 

 
 

खलुासा :-- सादर वनंती क , नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील खबर देणारयाचा मयत भाऊ िशव साद याच दा चे 

अितसेवनान े याच ेिल हर खराब होऊन देवराचे आजार त 

होता अचानक च कर यऊेन घरात पड याने उपचार कामी 
सद व णुपरु  नांदेड यथेे वाड मांक 52 म य े शर र केल े

असता डॉ टरानंी भावा तपासनू दनांक 21.1.2023 रोजी 
सकाळ  सात वाजनू 45 वा.च े पूव  भाऊ िशव साद तुकाराम 

डांग ेवय 32 वष हा मरण पावलेच ेघो षत केल ेआ ह  दखुात 

अस यान े आज रोजी पो टला यऊेन जबाब देत आहे वगैरे 

खबर देणा यां या जबाबदाव न व एमएलसी कागदप ाव न 

सदरचा अमतृ दाखल क न माननीय स पून े भारतीय 

साहेबांच े आदेशान े पुढ ल तपास कामी पोना/ 25 36 राठोड 

यां याकडे दला. 
दाखल करणार :--HC 1964 पो ट उ मान नगर 

 तपासीक अिधकार  :-  पोना/2536 राठोड साहेब मो.न.ं 

भार अिधकारय्ाच ेनाव व मोबाईल नंबर:-स.पो.िन भारती सा 
पो. टे. उ माननगर मो.न.ं 8378989949 

 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांच ेसचूना माण े

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबधंक कायवाह  – िनरंक 



पोलीस टेशन भोकर गुरन-63 / 2023 कलम 65(ई)  दनांक 26.02.2023. 

पोलीस 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळ व ठकाण 

ग.ु द. ता.वेळ .डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद / आरोपी हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण 

दनाकं  

दनांक 26/02/2023 रोजी 

वेळ 11.30 वाजता मौ ब  

ता. भोकर 

 
 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनाकं 26/02/2023 च े

न द-नंबर 25वेळ 

15.34 
 
 
 
 

गुरन-63 / 2023 कलम 

65(ई) माण े

 
 
िमळाला माल-1) 6,300 = 00 

एका पांढ-या खताच े पशवीत 

कागद  पु याचे बॉ स म ये 

देशी दा  िभंगर  सं ा या 180 

एम.एल. मते या एकुण 

ितस (90) दा ने भरले या 

िसलबंद बॉट या यके 

बॉटलीची कमतं 70 पय ेया 

माण ेएकुण कमतंी 6.300/- 

पय ेएकुण = 6,300/-. 

फयाद च ेनाव- 
- सभुाष 

लोभाजी कदम य 56 वष 

यवसाय नौकर  

पो.हे.कॉ.ब.न.487 नेमणुक 

पो. टे. भोकर मो.नं. 

9763356368
 

 
 

आरोपीच ेनाव-  

आरोपी अटक - 

नाह  

खलुासा- 
सादर वनंती क  वर नमूद ता वेळ  व ठकानी यातील आरोपी क  मह ला आरोपी 

हने वर ल वणनचा व कमतीचा ो. गु हयाचा मु ेमाल वना परवाना बेकायदेशीर 

र या वताः चे ता यात चौरट  व  कर या या उ ेशाने बाळगलेला िमळुन आली 

हणुन माझी सदर मह ला आरोपी व द म.दा.का. कलम 65 (ई) माण ेकायदेशीर 

फयाद द याने गु हा दाखल क न पूढ ल तपास पोहेका 487/ कदम यांचे कडे 

दे यात आला आहे
 

दाखल करणार - 
PSO) सपोउपिन/लेखुळेपो. टेभोकर मोन-8308292298 

तपासीक अमलदार - 
पोहेका 487/ कदम  

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

भोकर  

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबधंक कायवाह  – िनरंक 

 
 



पोलीस ेशन देगलूर AD no. 07/2023 क 174crpc िद  26 .02 .2023 

पोलीस
ेशनचे

नाव 

गू.र.न.वकल
म 

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

देगलूर गू.र.न.वक
लम :--- 
 
 AD  no 
07/2022 क 
174crpc   

माणे 
 

आ मृ घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद. 24.02.2023 रोजी 14.30 
वाजताचे सुमारास लेडी नदीचे 
िवसजन पाँईट बंधा-
याजवळील पा ात डोहात 
देगलुर ता. देगलुर  
  
 
 
आ. मृ. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद  26 .02 .2023 रोजी वेळ  
13.35  वा नोदं नं 24 
 
 
 

खबरदेणार -  सुभाष ाजी िशंदे वय 36 
वष वसाय शेती रा. देगाव ता. देगलुर  मो नं 
7261924207 
 
  मयताचे नाव –   साईनाथ राज  गंुडुरे वय 
26 वष रा. ईट ाळ ता. मुखेड ह.मु. बालाजी 
झडा देगलुर ता. देगलुर   
  
 
 
मरनाचेकारण – पा ात बुडुन मरण पावला   
 
   
 
आरोपीअटकता. वेळ व नोदंनं:-- . 

 
 

खुलासा:---सादर िवंनती की,   नमुद ता रीख वेळी 
िठकाणी यातील खबर देणार यांचा भाचा मयत नामे 
साईनाथ राज  गुंडुरे वय 26 वष हा दा  िप ाचा  
सवयीचा होता ाचे पोटात िबघाड येऊन नेहमी पोटाचा 

ास होत अस ाने ाचे ासाला कंटाळुन लेडी नदीचे 
िवसजन पाँईट बंधा-याजवळील पा ात डोहात  पडुन 
बुडुन मरण पावला ाचे मरना बाबद  काही एक त ार 
नाही    वगैरे   जबाबा व न आ ा दाखल  
 
दाखलकरणार:- ASI  शेख   ने पो.  े . देगलुर मो. न. 
9823206916 
 
तपािसकअंमलदार-  ASI  िमरदोडे  ने पो े देगलूर . 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:--9821159844 
पोिन  माछरे  
 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबंधक कायवाह  – िनरंक 

 

 
 
 
 
 
 
 



पोलीस टेशन भोकर गुरन-64 / 2023 कलम 379 भादवी  दनांक 26.02.2023 

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  

द. 21/02/2023 रोजी दपुार  

02.00 वाजता या समुारास 

मौज ेभोकर ता. भोकर येिथल 

गट . 386 मिधल शेतात 

 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनाकं 26/02/2023 च ेन द-

नंबर 34वेळ 20.21 

 
 

उिशराच ेकारण - आज रोजी 

पो टेला यऊेन त ार द यान े

 
 
 

गुरन-64 / 2023 

कलम 379 भादवी 

माण े

 
  
 

शेतातील बोअरवले 

मिधल मोटार, वायर, 

पाईप अस ेमाझ े

एकुण 15,000/- 

पय ेच ेसाह य 

 
 

 

फयाद च ेनाव 

फयाद - मी जत  

यारेलाल च हाण रा. 

अशोकनगर, भोकर ता. 

भोकर ज. नांदेड 

 
 
 
 

आरोपीच ेनाव-  अ ात 
 

 
 

आरोपी अटक - नाह  

 
 

खलुासा 

मादर वनतंी क , वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी यातील द. 

21/02/2023 रोजी दपुार  02.00 वाजता या समुारास गलेो असता 

मा या शेतातील बोअरवले मिधल मोटार, वायर, पाईप हे को यातर  

अ ात य नी काढुन चो न ने याच े िनदशनास आल.े माझे एकुण 

15,000/- पय ेच ेसाह य चोर ला गेल ेआहे तर  म. साहेबांना नांदेड 

रोड लगत असले या मा या ता यातील शेत गट . 386 मिधल 

मा या बोअरवले मिधल मोटार, पाईप, वायर अ ात य ने चो न 

नेल ेवगैरे जबाब व न मा. पोिन यां या आदेशान ेगु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास कामी सपोउपिन ड . जी. जाधव यांच ेकडे दला. 

दाखल करणार - PSO) सपोउपिन/लेखुळेपो. टेभोकर मोन-8308292298  

तपासीक अमलदार -  सपोउपिन ड .जी. जाधव पो. टे भोकर मोन 8605430645 

 

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

भोकर  

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबधंक कायवाह  – िनरंक 

 
 



1पोलीस टेशन मु ामाबाद  cr no 28/2023  कलम 304 A , भादवी दनांक  26/02/2023 

पोलीस टेशन  

नाव 

गुरन व  

कलम  

गु हा घ, ता, वेळ 

ठकाण  

फयाद चे नाव/ आरोपीचे नाव थोड यात गु ाची हक कत 

पो टे  

मु ामाबाद  

 

 
28/२०२३ 

कलम 304 

भादवी 

गु हा घ,ता.वेळ . 

ठकाणी. द 

28/09/2022वळे 12:40 

 
गु हा दाखल तार ख 

वेळ द 

26/02/2023रोजी वेळ 

19:57न द 24 वर  

 
 
 

 फयाद च ेनाव-  

 
 
 
 
आरोपीचे नाव-    

 
 
 

खुलासा वर नमूद तार ख वळे  ठकाणी यातील फयाद  व 

फयाद ची आई हे सगळं यथूेन बारावी यथेे जात असताना 
ऑटो न े वास कर त असताना फयाद ची आई व प नास वष 

राहणार सकनुर ह  ऑटो मधून खाली पडून वतःचे मरणास 

कारणीभतू झाली आहे 

गु हा दाखल करणार पोना 2605 पवार पो ट मु माबाद 

मोबाईल न 8975766437 

 

सपोनी तीडके पो ट मु ामाबाद  मोबाईल न,9823156052 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबधंक कायवाह  – िनरंक 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 



¯पोलीस ेशन देगलूर  गूरन. 100/2023 कलम 65 ई  म ोॲ  िद.  26.02.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 100/2023 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 26.02.2023 चे 19.40 वा. 
चे सुमारास  आरोपीचे  
घरासमोर  कळसकर ग ी  
देगलुर  सावजिनक  रोडवर  ता  
देगलुर 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद. 26..02..2023 रोजी वेळ 
20.07  वा.नोदं नं  38 
 
 

िफयादी चे नाव  - बळीराम अ राव घुळे 
वय 34 वष पोका 3211 .ने.   पो. े . देगलुर 
मो.न. 8806714978 
 
आरोपीचे नाव  - 
 
 
िमळाला माल - एक लीटर मतेची िशंदीने 
भरलेले 20 पाकीटे प ेकी िक 20  पमाने 
असा एकुन 400  चा माल    
 
  

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीने हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा एक लीटर 

मतेची िशंदीने भरलेले 20 पाकीटे प ेकी िक 20  
पमाने असा एकुन 400  चा माल    चोरटी िव ी 
कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला 
वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
दाखल करणार- asi  शेख  .ने. पो े देगलुर 
 
तपािसकअंमलदार-    पो.हे कॉ  2822 कणकवळे    
ने. पो े  देगलुर 

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

 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबधंक कायवाह  – िनरंक 

 

 
 
                                                                                                                                   



iksLVs ukansM xzkeh.k Xqkjua & 122@2023 dye 302] 386] 120¼ c ½] 143] 147] 149] 323 Hkk-na-fo- lgdye  3@25] 3@27] 4@25] 4@27 Hkk- g- 
dk;nk  ] lgdye 135  e- iks- dk;nk fn-26@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  
ukansM xzkeh.k  
 
 

 
xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o fBdk.k 
& fnukad  25@02@2023 jksth  
20%00 oktrk rs 20%15 oktrkps 
lqekjkl olarjko ukbZd dkWyst 
leksj flMdks rk-ft- ukansM  
fn’kk o varj %& 
iqosZl  01   fdeh fcV uacj  01 
 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%& 
fn-26@02@2023 osG   15%07  
oktrk  LVs-Mk-ua-  27 oj  
xqUg;kps dkj.k %& ekxhy HkkaM.kkps 
dkj.kko:u  o ekxhy xqUgk 
nk[ky >kysyk rh dsl ekxs ?ks 
vls Eg.kqu ;kiqohZ ftos ekj.;kph 
/kedh nsowu fn- 25@02@2023 jksth 
20%00 oktrkps lqekjkl ;krhy 
vkjksihrkauh ;krhy fQ;kZnhpk 
eqyxk jkt izfni ljis o; 22 o”ksZ 
;kps ekusoj canqd ¼fiLVy ½ us 
xksGh >kMwu vaxkoj [katjus okj 
d:u R;kl ftos ek:u Vkdys 
vkgs- 

 
Xqkjua@ vijk/k dzaekd 
& 122@2023 dye 
302] 386] 120¼ c ½] 
143] 147] 149] 323 
Hkk-na-fo- lgdye  
3@25] 3@27] 4@25] 
4@27 Hkk- g- dk;nk  
] lgdye 135  e- 
iks- dk;nk izek.ks  
 
 
?kVukLFkG %&&  
olarjko ukbZd dkWyst 
leksj flMdks rk-ft- 
ukansM  
 
mf’kjkps dkj.k %& 
fQ;kZnhus vkt jksth 
iks-LVs- yk ;sowu 
fQ;kZn fnyso:u- 
 
  

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
  
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
vkjksihps ukao o iRRkk %&   

   

vkjksih vVd %& ukgh  
e;rkps uko %& jktq izfni ljis 
o; 22 o”ksZ  jk- ,u-Mh- 42 ] 
ch&4 flMdks ] ukansM tkr & ckS/n 

 

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

;krhy vkjksihrkauh lax.ker d:u xSjdk|kph eaMGh teowu 

gkrkr canqd ¼ fiLVy lkj[kh ½ ] [katj ] ryokj ?ksowu ekxhy 

HkkaM.kkps dkj.kko:u  o ekxhy xqUgk nk[ky >kysyk rh dsl 

ekxs ?ks vls Eg.kqu ;kiqohZ ftos ekj.;kph /kedh nsowu fn- 

25@02@2023 jksth 20%00 oktrkps lqekjkl ;krhy vkjksihrkauh 

;krhy fQ;kZnhpk eqyxk jkt izfni ljis o; 22 o”ksZ ;kps 

ekusoj canqd ¼fiLVy ½ us xksGh >kMwu vaxkoj [katjus okj d:u 

R;kl ftos ek:u Vkdys vkgs oxSjs etdqjkps tckcko:u xqUgk 

nk[ky - 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
1½ mifoHkkfx; iksyhl vf/kdkjh Jh- fl/ns’oj Hkksjs mifoHkkx 
bZrokjk eks-ua- 7798688865  2½ v’kksd ?kksjckaM iksyhl 
fujh{kd iks-LVs-ukansM xzkeh.k eks-ua- 9823333377 3½ iksmifu 
egs’k dksjs eks-ua-8888836607 
gs fnukad 26@02@2023 ok  osG 15%11 uksan ua 28  oj  jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %&   HksV iq<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& Jh- v’kksd ?kksjckaM iksyhl fujh{kd 
iks-LVs-ukansM xzkeh.k eks-ua- 9823333377 
rikfld vf/kdkjh %& iksmifu MkdsokM iks-LVs- ukansM xzkeh.k eks-
ua-9970096738 
 nk[ky dj.kkj %& iksmifu egs’k dksjs eks-ua-8888836607 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh %& iksmifu ds-vkj-dkGs  eks-ua-
8007579027 
lax.kd vkWijsVj%& eiksuk @ 2584 fgaxksys eks-ua- 8484883458   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&1½ ckGk mQZ fouksn mQZ mdkth e/kqdj lkoGs jk- cfGjkeiqj rk- ft- ukansM  ;koj ukansM xzkeh.k iks-LVs ;sFks 07 xqUgs nk[y vkgsr ] vkjksih dz-3½ g”kZo/kZu lqHkk”k yksgdjs  

fo:/n iks-LVs-yk 01 xqUgk nk[ky vkgs  ] vkjksih dz 4½ dqanu lat; ykaMxs fo:/n iks-LVs-yk 02 xqUgs nk[ky vkgsr - vkjksih dz 6½ fodkl panzdkar dkacGs fo:/n iks-LVs-yk 03 xqUgs nk[ky vkgsr- 7½ 

jktq mQZ fpa/kh egktu /kudokM & fo:/n iks-LVs-yk 03 xqUgs nk[ky vkgsr- 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& 1½ ckGk mQZ fouksn mQZ mdkth e/kqdj lkoGs fo:/n e-iks-dk= dye 56 ¼c½ izek.ks gÌikj dj.;kph dk;Zokgh dsyh vkgs - 



iksLVs HkkX;uxj Xqkjua@ vijk/k dzaekd 80@2023 dye  326 ]323] 504] 506] 34 Hkk-na-fo- lgdye  4@25 ‘kL= vf/kfu;e fn-26@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  
HkkX;uxj  
 
 
 

 
xqUgk -?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k & fn- 
25@02@2023 jksth ps 
17%30 oktrk 
HkforO;uxj ikVhleksj ] 
ccYl okWVj lfoZflax ] 
ekysxko jksM ] ukansM  
 
 
fn’kk o varj %&  
mRrjsl 02   fdeh  
 
 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%& 
fn-26@02@2023  
osG  15%55  oktrk 
LVs-Mk-ua- 24  oj  
 

 
Xqkjua@ vijk/k dzaekd 
80@2023 dye  
326 ]323] 504] 
506] 34 Hkk-na-fo- 
lgdye  4@25 
‘kL= vf/kfu;e   
       

 
 
 
 
 
?kVukLFkG %&&  
HkforO;uxj 
ikVhleksj ] ccYl 
okWVj lfoZflax ] 
ekysxko jksM ] ukansM 
 
  

 
fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
eqDrkjks|hu fi- xkSl 
es;ks|hu o; 40 o”ksZ 
O;olk; okWVj lfoZflax jk- 
ekf.kduxj ] rjksMk cq- 
ukansM  tkr& eqLyhe  
eks-ua- 9850143247 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 
vkjksihps ukao o iRRkk %&  

vkjksih vVd %&  
fnukad 26@02@2023 ps 
17%08 LVs-Mk-ua- 28 oj 
vVd dsys vkgs - 

 

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

fQ;kZnh gk R;kps okWVj lfoZflax nqdkukleksj vlrkuk ;krhy vkjksih dz- 

01 ;kus eyk [kpkZlkBh iSls ns eh xYyhrhy nknk vkgs vls Eg.kkyk  rsOgk 

vkjksih dz- 02 o 03 ;kauh f’kohxkG d:u ykFkk cqDD;auh ekjgk.k dsyh – 

vkjksih dz- 01 ;kus R;kP;k gkrkrhy [katjus fQ;kZnhps ikBhr MkO;k cktwyk 

ek:u xaHkhj nq[kkir dsyh oxSjs etdqjkpk tckc l-iks-fu- dksacGs ;kauh 

ljdkjh nok[kkuk fo”.kqiqjh ukansM ;sFkwu vkt jksth iks-LVs- yk vk.kqu gtj 

dsY;kus vkEgh iks-fu- cksyeokM xqUgk nk[y d:u iq<hy rikl l-iks-fu- 

ikVhy ;akpsdMs fnys - 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  1½ ek- panzlsu ns’keq[k  iksyl 
mifoHkkfx; vf/kdkjh mifoHkkx ukansM ‘kgj eks-ua-  
2½ iks-fu- cksyeokM iks-LVs- HkkX;uxj eks-ua- 8080885533 
gs fnukad 26@02@2023 ok  osG 16%25 uksan ua 26  oj  jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %&   HksV iq<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks-fu- cksyeokM iks-LVs- HkkX;uxj eks-ua- 
8080885533 
rikfld vf/kdkjh %& l-iks-fu- dkacGs iks-LVs- HkkX;uxj eks-ua- 
9823031227 
nk[ky dj.kkj %& iks-fu- cksyeokM iks-LVs- HkkX;uxj eks-ua- 8080885533 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh %& iksmifu ds-vkj-dkGs  eks-ua-8007579027   
lax.kd vkWijsVj%& eiksuk @2584 fgaxksys eks-ua-8484883458   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 
 



  पो. टे. कंधार ग.ुर.न.46/2023 व कलम 379,34 IPC द.26/02/2023 

पो. टे. 

चे नाव 

     ग.ु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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ग.ुर.न 46/2023 

कलम 379,34 

IPC 

द.26/02/2023 

घडला:- 
द.23/02/2023  च े

18.30 त े19.30 वा च े

दर यान फयाद ची 
शेतात म याड नद चे 

काठावर शेकापरू 

िशवार द णसे 

5 कलोमीटर. 

 
 
 गु हा दाखल:- 

द.26/02/2023 च े

19.17 टेशन डायर  

न द 23वर. 

 

फयाद च े नाव  ; माधव पता गो वदं 

प लेवाड वय 32वष यवसाय शेती व 

नोकर  रा. शेकापरू ता. कंधार 

नंबर.9158270414. 

 
FIR त दली का:- होय 

 
आरोपी नाव व प ा: 1) अ ात 

 
 आरोपी अटक:-  

 
 
गेलामाल: पा यातील मोटार मा कोट 

कंपनीची 3HP कमती 15600/ पयाची  
िमळाला माल- 

खलुासा;   सादर वनतंी क  यातील नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी  यातील फयाद ची म याड नद  काठावर ल पा याची 
मोटार मा कोट 3HP कमती 15600/ पयाची  कंपनीची 
कमती 15600 यातील नमूद आरो य मांक एक यांनी  
य व   मा. पो. िन साहेब यां या आदेशान े वर माण े

गु हा दाखल.  

दाखल करणार:-   Asi कागण े पो  टे. कंधार 
मो. 
 तपासी अमंलदार: पोलीस हेड कॉ टेबल 2059 सानप मो. .  

 
पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व .  मा. पो.िन पडवळ साहेब. 

 
भेट देणारे अिधकार  च ेनाव मो. . 

 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 
 
 
 
 



पोलीस टेशन कंुडलवाड  गुरन.ं24/2023 कलम 294,323,506,34भा.द.वी. दनाकं 26/02/2023 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 
 
 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

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

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 
अटक होय नाह  

हक कत 

पोलीस  टेशन 

कंुडलवाड   

गुरन.ं24/2023 

कलम 

294,323,506,34भा.

द.वी. 
 
 
  
 

गेला माल:- िनरंक 

 
 

िमळाला माल:- 

िनरंक 

 

 गु हा घडला 
दनांक 

25/02/2023 च े

22.00 वाजता 
 
 
 

ठकाण:- फयाद च े

घरासमोर 

कोट याळ ता. 
बलोली 

 
 
 गु हा दाखल 

दनांक:- द- 

26/02/2023 वेळ 

18.15 वा टे डा.नोद 

न.ं 17 वर  

 फयाद :-  

वजयाल मी मारोती िशरगीरे  वय 

30वष यवसाय घरकाम 

रा.कोट याळ ता. बलोली 
(जात धनगर) 

 
एफआर आय त 

 दली का :-होय  

  
 
आरोपीच ेनाव :-  

 

अटक  ता वेळ व टे डा  वर :-  

सादर वनंती क  नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीतांनी शेतीच ेजुन ेभांडणाच ेकारणाव न सगंणमत क न 

यातील फयाद स तलुा झवतो, हेपलतो हणनू अ ील िशवीगाळ 

िशवीगाळ केली व थापडा बु यान ेमारहाण केली यातील सा ीदार 

हे भांडण सोडव यास आल ेअसता यानंा पण   मारहाण केली 
जव ेमानाची धमक  दली वगैरे जबाब व न गु हा दाखल क न 

मा.सपोिन साहेबांच े आदेशान े तपास पोहेकाँ 2206 मेडेवार  

यां याकडे दल े

 
 तपासी अिधकार  :-  पोहेकाँ/2206 मेडेवार मोन.ं9890953645 

 
 
 पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाच ेनाव व मोबाईल नंबर:-

सपोिन ह .जी.कासल ेसाहेब पो. टे. कंुडलवाड  

मो.न.ं9823017330  

 

 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांच ेसचूना माण े

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 



¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 101/2023 कलम 65 ई  म ोॲ   िद. 26.02.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 101/2023 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 26.02.2023 चे  17.30 वा. 
चे सुमारास  देगाव येथील 
पा ा ा टाकी जवळ ा  
छोटया  िटन  शेड ा  िकराना  
दुकानात मौ देगाव ता देगलुर  
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद. 26.02..2023 रोजी वेळ 
21.22  वा.नोदं नं  40  
 
 
 

िफयादी चे नाव  - आ ासाहेब  ानोबा  
जकताप  वय 30  वष पोका 897  .ने.   
पो. े . देगलुर मो.न. 8888828173 
 
आरोपीचे नाव  - 
 
िमळाला माल - देशी दा  िभंगरी स ाचे  
180 ML मतेचे एकुण 05 बाँटल 70  
दरा माणे  350   माल 
 
 

खुलासा:-- सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी 
यातील आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा देशी दा  
िभंगरी स ाचे 180 ML मतेचे एकुण 05 बाँटल 70  
दरा माणे  350   माल माल चा ोगु याचा मुदेमाल सह 
चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन 
आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल   
 
दाखल करणार- ASI शेख   .ने. पो े देगलुर 
  
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    

 

 

 

 

 

 
 



िदनांक26.02.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



पो. टे.तामसा ो..ग.ुर.नं.12/2०23कलम 65(ई)   द26/2/2023 

पो. टे 

च ेनाव 

ग.ुर.न.ंव कलम 

 
 

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

तामसा  ो.ग.ूर.न.12/ 

2023 

कलम 65(ई)   

 

द. 26/2/2023रोजी 19. 15वा.  
वायपना जाणारे रोडजलळ  

शेडम य ेमौ. घोगर  हदगाव ज. 

नादेड 

 
ग.ुदा.ता.वेळ.:-26/2/20223 च े

22.. 00वा.नोद न. 20 

 

वर 

 
 िमळालामाल _नायला◌नॅची 
थैली तर देशी दा  िभगर  स ाचा 
एकुण 12 बा◌ॅटल क. अ. 840/ 

 

सितश बालाजी हौसाजी करवल े

पोउपिन पो् टे तामसा रनादेड  मी 
 9922101100 

 
 
Fir त दली का?:-होय 

 
 
आरोपीच ेनावः  
घटना थळ  भटे ◌ः 

सादर वंती क वर नमुद ता. वेळ  व ठकाणी  याितल नमदु  आरोपी 
यान े द. 26/2/2023 रोजी 19.15 वा. घोगर  गावाजवळ वायपना 
जाणारे रोडजवळ शेडम येचोरट  व  कर याचा उ ेशान े

वनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  िभगंर  स ाचा एकुण 12 

बाटली क. अ. 840/  चा मार ता यात बाळगुन   व आ हास पासनु 

तो माल तेथेच सोडून पाळुन गेला आहे म◌्व्गेैरे फयाद व न गु हा 
दाखल   

 
 दाखल करणार _ पोहेका  राठोड  ब. न. 83  पो टे तामसा मो. 
9960425932 
 
तपासीक अिधकार  यांच ेनावः  केशव राठोड पोउपिन पो टे तामसा 
मो  8888877833 

 
पो. टे. भार  अिधकार  यांच ेनाव व मोबाईल नंबर:--स.पो.नी.दळव े

. टे.तामसा मो न:ं-7744827771 

 
केललेा तपास:-- 

मा.पोिलस अधी क यां या सचुना:-- 

 
 



पोलीस टेशन मु माबाद गुरन.ं29/2023 कलम 283 दनांक 26/.02/.-2023 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना का/  फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 
अटक होय नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनच े

नाव मु ामाबाद 

ग.ुर.न.29/2023 

कलम 283 

भादवी 
 
 
 
 

गु हा घ. ता.वेळ 

ठकाण- द.26/02/2023 

रोजी  दपुार  

13.00वाजता समुारास 

हाळणी फाटा येथ ेदापका 
गुंडोपतं रोडवर फोस 

कंपनीची ु झर जीप 

मांक KA 37M 

2614ह  लावललेी होती 
 

गु हा  दा. ता.वेळ 

दनाकं 26/02/2023 च े

22.32वाजता न द 29 वर 

फयाद -ताहेर प गुलामनबी शेख 

वय 52 वष यवसाय सपोउपिन 

बन5ं307 नमेणूक पोलीस टेशन 

मु माबाद ज हा नांदेड मोबाईल 

मांक 8421437070 

 
 
 
आरोपी-  
 

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

आरोपीन े दनांक 26/ 02/ 2023 रोजी दपुार  13.00 वाजता च े

समुारास आप या ता यातील फोस कंपनीची ु झर जीप मांक 

KA-37-M-2614 ह हाळणी फाटा येथ ेदापका गुंडोपंत जाणा या 
सावजिनक र यावर लोकानंा अडथळा िनमाण होईल व रोडवर 

अपघात होऊन लोकां या जी वकास धोका िनमाण होईल अशा 
र तीन े रहदार च े ठकाणी धोकादायक र या लावललेा िमळून 

आला हणनू  गु हा दाखल क न मा.सपोिन साहेब यां या 
आदेशान ेतपास ASIताहेर शेख यां याकडे दला  
गु हा दाखल करणारे–.पोना 2605 पवार  मो नंबर. 

 
तपासी अिधकार :- ASIताहेर शेख पोलीस टेशन मु माबाद 

मो न ं8421437070 

पो.. टे. भार  अिधकार .-स.पो.िन. ितडके पो टे 

मु माबाद.मो.न9ं823156052  

 

 
 
 
 



पोलीस टेशन भोकर गुरन 65/2023 कलम 12 (अ) मजु ुका  दनांक 26.02.2023 

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  

द 26/02/2023 रोजी वेळ 

17.45 वा. भोकर द ा मोटेकर 

यांच ेशेतातील ध-ुयालगत या 

झाडाखाली भोकर ता. भोकर 
 
 
 
 
 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनाकं 26/02/2023 च ेन द-

नंबर 37वेळ 22.22 

 
 
 
 
 
 

गुरन 65/2023 

कलम 12 (अ) 

मुज ुका 
 
 
 
 

िमळाला माल- 

रोखर कम व 

जुगाराच े

साह य 

 
 

 

फयाद च ेनाव 

सयूकातं मारोतराव कांबळे वय 

55 वष यवसाय नौकर  पोउपिन 

नमेणूक पोलीस टेशन भोकर मो 

न 9923413244 

 

आरोपीच ेनाव-  

 

आरोपी अटक - नाह  

 

खलुासा- सादर वनतंी क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठ काणी यातील 

आरोपीन े ितरंट नावाच े प यावर पैस े लावनु याचे साथीदारासह 

खळेत व खेळ वत असताना िमळुन आला. यामध े1) 1200 00/- 

. याम य ेदहा 100 पय ेदरा या सहा नोटा, 50 पय ेदरा या 

दोन = नोटा, दहा पय ेदरा या दहा नोटा व बदक् छाप एक आ ठा 

दसुरा प ा राणी व छ का अस े  एकुण तीन प े 2)00=00/- . च े

बदक छाप प  ेजिमनीवर पडललेे वर ल मटका जुगाराच ेसा ह य 

रोख र कम आरोपी या ता यातुन िमळुन आला. वगैरे मजकुराच े

फयाद व न वर माण ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी बट 

पोहेकाँ/2090 पांढरे यांचेकडे मा पो िन साहेब यांच ेआदेशान े दला. 

दाखल करणार - PSO) सपोउपिन/लेखुळेपो. टेभोकर मोन-8308292298  

 

तपासीक अमलदार -  पोउपिन सयूकातं कांबळे सा. पो. टे भोकर 

मो.न 

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

पो. टे भोकर  
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 पो े  मरखेल गू.र.नं. 31/2023 कलम -461,380 भादिव.िद  26 /02 /2023 

पो े
चेनाव 

गूरन व 
कलम 

गू घ तावेळ व िठकाण िफयादीचेनाव खुलासा 

मरखेल गू.र.नं. 
31/2023 
कलम -
461,380 
भादिव. 

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद. 25/02/2023, रोजी चे 23.30 
वाजताचे िद 26/02/2023 रोजीचे वेळ 
06.00 वाजताचे दर ान िफयादी ा 
गोडाऊन मौजे माळेगाव तालुका 
देगलूर येथे. 
 

गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.26/02/2023 रोजी वेळ 
23.35 वा. नोदं नं.26 वर 
 

दाखल करणार:- 
Nlpc 1206 शेख मडमपो. े . 

मकल. 

िफयादीचेनाव व प ा - आनंत 
पंढरीनाथ मोतबा वय-45  वष  वसाय-

ापार,रा. माळेगाव  ता.देगलुर िज. नांदेड  
,मो.9552981731. 
 

आरोपी– अ ात. 
 
 
गेला म**-सोयाबीनचे 15 क े  (7.5 ं टल) 
िकमती 37500/-व तुरीचे 18 क े  िकमती 
(0.9 ं टल) िकमती 72000/- पयाचा म** 
एकूण 109500/- पयाचा म** 
 

खुलासा:-- सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ 

व िठकािण यातील िफयादी हे आपले गोडाऊन 
बंद क न झोपी गेले असता अ ात आरोपी या 
नमूद वेळी िफयादीचे गोडाऊन पाठीमागील 
बाजूचा प ा कापून आज वेश क न गोडाऊन 
म े ठेवलेले सोयाबीनचे 15 क े  (7.5 ं टल) 
37500/-व तुरीचे 18 क े  िकमंती (09 ं टल) 
िकमती 72000/-असा एकूण 109500 पयाचा 
माल कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न 
नेला.वगैरे िफयादीचे  जबाबाव न गु ा दाखल. 
तपािसकअंमलदार – पोहे का 2505 
कदम.मोनं 9923606729. 
पो े भारीअिधकारी नाव व मोनं:-- 
पोिन ी गु े  मो.नं 8830564618. 
घटना थळ भेट देणारे आिधकारी - पोिन 
गुटटे घटना थळ भेट िद. 26.2.2023 नोदं 
न24वेळ 19.28 वर 
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पोलीस टेशन मु माबाद गुरन.ं30/2023 कलम 65ई  माण े दनाकं 26/.02/.-2023 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना का/  फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक होय 

नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनचे नाव 

मु ामाबाद 

ग.ुर.न.30/2023 

कलम 65ई मदाका. 
 
 
 
 

 गु हा दाखल 

करणारे–.पोना 2605 

पवार  मो 
नंबर.8975766437. 

गु हा घ. ता.वेळ 

ठकाण- 

द.26/02/2023 रोजी  
दपुार  14.15वाजता 
सुमारास आरोपीबाई 

ह या राहते 

घरासमोर मोक या 
जागेत मोज े दाखवा 
तांडा ता मखेुड जी 
नांदेड 

 
 
 

गु हा  दा. ता.वेळ 

दनांक 26/02/2023 

चे 23.00वाजता न द 

31.वर  

फयाद -ताहेर प गलुामनबी शेख वय 52 

वष यवसाय सपोउपिन बन5ं307 नेमणूक 

पोलीस टेशन मु माबाद ज हा नांदेड 

मोबाईल मांक 8421437070 

 
 

आरोपी-  
 

 िमळालेला माल. दोन ला टकचे कॅन 

पाच -पाच िलटरचे एकूण 10.िलटर गावठ  

हातभ ट ची दा  येक िलटर100. पये 

दरा माणे1000/- पयांचा मालिमळून 

आला 

खलुासा -सादर वनंती क  नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीने दनांक 26/ 02/ 2023 रोजी दपुार  14.15. 

वाजताचे सुमारास दाबका तांडा येथे बेकायदेशीर र या 
हातभ ट ची गावठ  दा  व  कर याचे उ ेशाने आपले 

जवळ दोन ला टकचे कॅन पाच पाच िलटर एकूण 10. 

िलटर गावठ  हातभ ट ची दा  येक िलटर 100/- पये 

दरा माणे हजार पयाचा मल वतःचे ता यात बाळगून 

ितची चोट  व  करत असताना िमळून आली मा.सपोिन 

साहेब यां या आदेशाने तपास ASIताहेर शेख यां याकडे 

दला  
 
 

तपासी अिधकार :- ASIताहेर शेख पोलीस टेशन 

मु माबाद  मो नं8421437070 

 

पो.. टे. भार  अिधकार .-स.पो.िन. ितडके पो टे 

मु माबाद.मो.न9ं823156052 

आदरणीय 

 



 
 



  

 

आरोपीचे

उशीराचे कारण

----- 





  


 
आरोपीचे

उशीराचे कारण पो

-----  



 
 

  



-----  



 

 




