
पोलीस टेशन माहूर गरुण 20/2023 कलम 65(ई) म. दा. का दनांक 05/03/2023  

पो टे 

नाव 

गुरण व कलम ग.ुघ.ता.वेळ 

ठकाण 

फयाद च ेनाव प ा खलुासा  

माहूर 

 

 

 

 

 

 

 

 

गरुण 20/2023  कलम 65(ई) 

म. दा. का  

िमळाला माल 1500:00 

पये एक िनळया रंगाची 20 

िलटर मतेची ला टकची म 

यात अदंाजे  15िलटर 

मोहफुलांचे फसफसते रसायन  

जचा आंबट उ  वास येत 

असलेली क  अ 1500 

पये चा माल 

 

दनांक 04/03/2023 

रोजी वेळ 11:30 चे सुमारास  

आरोपी चे राहते घर  द ण 

कोपयात  माहुर द णेस 25 
K.M 

___________ 

दा.ता.वेळ दनांक 

 दनांक 05/03/2023 

रोजी 02:23 

न द न ं05 वर 

  
____________ 

उिशराचे कारण 

रामचं  गणेश इंगोले  वय 

31 वष यवसाय नौकर  पो 

का ब न ं 560 नेम पो टे 

माहुर मो न ं9922385049 

आरोपी च ेनाव  

आरोपी अटक नाह  

 
 

सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वेळ  व ठ कानी यातील आरोपीने 

आपले ता यात ो. गु ाचा माल एक िन या रंगाची 20 िलटर मतेची 

लया ट क म यात अदंाजे 15 िलटर मोहफुलांचे फसफसते रसायन 

जचा आंबट उ  वास येत असलेली गाळ याचे उ ेशाने बेकायदेिशर 

आपले ता यात बाळगलेला िमळुन आला वगेरे फयाद व न मा.पो.नी. 

साहेब यांच ेआदेशाने गु हा न द क न पुढ ल तपास कामी बट HC/764 

जाधव यांचेकडे दले. 

तपािसक अमलदार 

HC764  जाधव पो टे माहुर मो नं 7887687478 

दाखल करणारा   

PSO HC/1727 मेडपलवार साहेब  पो टे माहुर  मो. न ं8888890276 

पो ट भार  अिधकार  चे नाव- पोलीस िनर क िनतीन भा करराव 

काशीकर 

मो 9527988931 

 

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

 

 

 



पोलीस टेशन माहूर गरुण 21/2023 कलम 65(ई) म. दा. दनांक 05/03/2023 CR NO 21/2023 

पो टे नाव गुरण व कलम ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण फयाद चे नाव प ा खलुासा  

माहूर 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरण 21/2023 कलम 

65(ई) म. दा. का  
 

िमळाला माल  

----------- 

 1000..00 पय े एक िन या 

रंगाचा 15 िलटर मतेचा म 

यात अदंाज े 10 िलटर 

मोहफुलांचे फसफसते रसायन 

जाचा आंबट उ  वास येत 

असलेली क.अ. 1000.00 . 

चा माल िमळुन आला 
 

दनांक 

04/03/2023 

रोजी वेळ 14:30 चे 

सुमारास  आरोपी चे 

घर या बाजु या ओसर त 

मौज े पानोला ता माहूर 

द णेस २५ क.मी. 

___________ 

दा.ता.वेळ दनांक 

____________ 

 दनांक 05/03/2023 

रोजी 02:38 

न द नं 06 वर 

 उिशराचे कारण 

गजानन दे वदास जाधव 

वय 31 वष यवसाय 

पोका/ँ 1106 नेमणुक पो 

टे माहुर 

मो.८९९९०४३६४० 

आरोपी चे नाव  

आरोपी अटक नाह  

 

 

   सादर वनंती क , वर नमदु तार ख वेळ  व ठ कानी यातील आरोपीने आपल े

ता यात ो. गु ाचा माल गावठ  हातभ ट  दा  गाळ याचे मोहफुलांचे 

फसफसते रसायन जाचा आंबट उ  वास येत असलेली गाळ याचे उ ेशान े

बेकायदेिशर आपल ेता यात बाळगलेली िमळुन आली वगेरे फयाद व न मा. पो. 

नी. साहेब यांचे आदेशान ेगु हा न द क न पुढ ल तपास कामी बट HC/764 जाधव 

यांचेकडे दले. 

तपािसक अमलदार- HC764  जाधव पो टे माहुर मो न ं7887687478 

 

दाखल करणारा ---- PSO HC/1727 मेडपलवार साहेब  पो टे माहुर मो. नं 
8888890276 

 

पो ट भार  अिधकार  च े नाव----पोलीस िनर क िनतीन भा करराव 

काशीकर मो 9527988931 

  

 

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

 

 

 

 



पोलीस टेशन माहूर गुरण - 22/2023 कलम 65(ई) म. दा. का दनांक 05/03/2023 

 
 

 

 

पो टे 

नाव 

गरुण व कलम गु.घ.ता.वेळ 

ठकाण 

फयाद चे नाव प ा  

आरोपी चे नाव 

खुलासा 

माहूर 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरण - 22/2023 

कलम 65(ई) म. दा. का  
 

िमळाला माल  

1500.00 पये एक का या 

रंगाचा 20 िलटर मतेचा म 

यात अदंाजे 15 िलटर 151 

मोहफुलांचे फसफसते 

रसायन जाचा आंबट उ  वास 

येत असलेली क.अ. 

1500..00 . चा माल िमळुन 

आला 

दनांक 

04/03/2023 

रोजी वेळ 16:00 चे 

सुमारास मौजे शेख 

फर द व  त याच े

काठावर ता माहूर 

द णे १७ क.मी. 

दा.ता.वेळ  

दनांक 

____________ 

 दनांक 

05/03/2023 

रोजी 02:47 

न द न ं07 वर 

 उिशराचे कारण 

फयाद चे नाव प ा 

गजानन दे वदास 

जाधव वय 31 वष 

यवसाय पोकाँ/ 1106 

नेमणुक पो टे माहुर 

मो.८९९९०४३६४० 

आरोपी चे नाव  

आरोपी अटक नाह  

 

 

सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वेळ  व ठ कानी यातील आरोपीने आपले 

ता यात ो. गु ाचा माल गावठ  हातभ ट  दा  गाळ याचे मोहफुलांचे 

फसफसते रसायन जाचा आंबट उ  वास येत असलेली गाळ याच ेउ ेशाने 

बेकायदेिशर आपले ता यात बाळगलेली िमळुन आला वगेरे फयाद व न 

मा.पो.नी. साहेब यांचे आदेशाने गु हा न द क न पुढ ल तपास कामी बट 

HC/764 जाधव यांचेकडे दले.. 

तपािसक अमलदार 

HC764  जाधव पो टे माहुर मो नं 7887687478 

दाखल करणारा  

 PSO HC/1727 मेडपलवार साहेब  पो टे माहुर मो. न ं8888890276 

पो ट भार  अिधकार  चे नाव 

पोलीस िनर क िनतीन भा करराव काशीकर 

मो   9527988931 

 

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



पोलीस टेशन अधापूर  ग.ुर.न 64/2023 कलम,379 भा.द. व. माण ेदाखल द. 05/03/2023. 

पो टे 

नाव  

ग ुर न व कलम गु हा घडला तार ख वले व 

ठ काण.  

फयाद  व आरोपी चे नाव खलुासा 

अधापरू ग.ुर.न 64/2023 

कलम 379 

भा.द. व. माणे 

. 

िमळाला माल = 

िनरंक.  

गु हा घडला तार ख वेळ  व ठ काण ÷ 

03/02/2022 चे 20.00वा.ते दनांक 

04/02/2022 चे 06:00 वा.चे दर यान 

फयाद च े शेतत यावर ल अ या 
सोलापरू उजा पंप जांभ न िशवार 

पुव स 05 क .मी. 

     गु हा     दाखल------ 05/03/2023 

टे डा  013 वेळ 11 ,53 वा. 

उिशराचे कारण = कंपनी हैदराबाद 

कडे शोध घेतला व कंपनीला कळवले 

यानंतर फयाद ची त येत ठ क 

नस यामुळे फयाद  हे.आज रोजी 
पो टे येवून जबाब द यान.े  

 

फयाद = घनशाम गगंाधर 

ितमेवार वय 52 वष. 

यवसाय शेतीकाम राहणार 

जांभ न ता.अधापूर ज.नांदेड 

मोबाईल नंबर 8788059887. 

 

आरोपी =1) अ ात.  

 गेला माल = अ या सोलार 

उजा पंप तीन HP कंमत 

51000/_ पयचे  

सादर वनंती क ,वर नमूद तार ख वेळ  व ठ काणी दनांक 

03/02/2022चे 20:00ते दनांक 04/02/2022 चे06.00वा.चे दर यान 

कोणीतर  आ ात चोर याने फयाद च ेशेत त यावर ल अ या सोलार 

उजा पंप ितन HP, कमंती 51.000/ पय चे कोणीतर  अ ात चोर याने 

चो न नेले आहे.वगरेै मजकुरा या जबाबाव न गु हा दाखल.  

दाखल करणार = HC/2202 सुयवंशी पोलीस ठाणे अमंलदार 

पो टे.अधापूर मोबाईल नंबर 9923416178. 

तपास= pi गायकवाडसर मोबाईल नंबर 8888717999.. 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 

 



       

        
 

 
 

     
  

      

    
  

    
    

    
    
   
   

 
 

   
  

     
  
   

    
     

      
     

     
      

 
   

 
   

              
         

           
            
           

            
            
           

             
               

    
            

 
      

 
           
                                                                                                               

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 



 

 

पोलीस टेशन अधापरू  भाग 1त5े ग.ुर.न 65/2023 कलम, 294,324,504,506,34भा.द. व. माण ेदाखल द. 05/03/2023. 

पो टे नाव  ग ुर न व कलम गु हा घडला तार ख वेल व 

ठ काण.  

फयाद  व आरोपी च ेनाव खलुासा 

अधापरू ग.ुर.न 65/2023 कलम 

294,323,504,506 34 

भा.द. व. माण े 

 

 

गु हा दाखल तार ख.              

05/03/2024.      

 

टे डा.  015 वेळ 

14:41. 

गु हा घडला तार ख वेळ  व 

ठ काण ÷ दनांक 05/03/2023 

रोजीच ेसकाळ  10.00 वा. या 
समुारास फयाद च े सासरे 

चंदन गोपाळ जाधव यांचे 
शेतात चाभरा िशवार पुव स 

15.क .मी. 

 

 

     

फयाद = वजयपाल 

बळ राम राठोड वय 38 वष 

यवसाय शेती व समाजकाय 

राहणार चाभरा तांडा 
ता.अधापरू मोबाईल नंबर 

9420967374. 

 

आरोपी =  

 

 

सादर वनतंी क ,वर नमदू तार ख वेळ  ठ काणी यातील 

फयाद च े सास याचे शेतातील एक दवस अगोदर मु म 

उ खनन क न घऊेन गेल े यावेळ  फयाद न ेतु ह  मु म का 
घऊेन गेल ेअस े वचारल ेअसता नमूद आरोपी यांनी फयाद स 

अ ील िशवीगाळ क न थापडबु याने मारहाण क न जवे 
मार याची धमक  दली.वगरेै मजकुरा या जबाबाव न गु हा 
दाखल.  

दाखल करणार = HC/2202 सयुवशंी पोलीस ठाण े अंमलदार 

पो टे.अधापरू मोबाईल नंबर 

तपास=.पो.हे.का◌/ॅ1074 नरवाडे मोबाईल नंबर 9823044724 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 

 



पो. टे. कनवट ो.गुरन 59/2023 कलम 65(ई) (ब)म.दा.का. माणे  दनांक05/03/20223 

पो ट च े

नाव 

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

नंबर आरोपीच ेनाव व प ा 
हक कत 

कनवट गुरन व कलम- 

59/2023 65(ई) 

(ब) माण.े 

 

िमळाला माल -  

हातभ ट ची 
गावठ  दा  

क.अ.ं800/- 

.चा माल. 

 गु हा घडला- 

 द.05 /03/2023 रोजी वेळ 14:00 वा. 
आरोपीच े घराच े ओसर त बद  तांडा 
ता. कनवट ज. नांदेड द णसे 10 

क.मी. 

 

 

गु हा दाखल- 

 द.05/03/2023 रोजी वेळ 16:43 

वा. टे.डा. . 28 वर पो. टे. कनवट 

फयाद -------आ पाराव 

बाबाराव राठोड वय 55 वष 

नोकर  HC/1913 न.ेपोलीस 

टेशन  कनवट पो. टे. कनवट 

मो. न.ं9552888455. 

 

 

आरोपीच ेनाव- 

 

सादर वनतंी क ,वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी 
हा  बेकायदेशीर र या दहा िलटर मते या माती या माठात चार 

िलटर एकूण कं.800/- पयाची आंबट उ ट वास येत असललेी 
हातभ ट ची गावठ  दा  गाळून चोरट  व  कर त असताना ो 
मालासह  िमळून आला वगैरे फयाद व न मा.पो.िन. साहेब यांच े

आदेशान ेगु हा दाखल . 

 

दाखल करणारा --------pso- H C/2440/लखूळे 

पो. टे. कनवट.मो.न.ं9527062710. 

 

तपािसकअमंलदार----------NPC/1913 राठोड यांचकेडे दला.मो.न ं

9552888455. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 



            दनांक05/03/20223 

        
      

 
   

     
     

    
     

     
   

    
 
 

   
      

     
      

      
     

    
       

   
   
   

        
       
     
      
  

     
     

        
     

    

       
      

      
      
      

       
      

        
      

    
       
      

     
    

 

     
   

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न  कलम भा.द.वी. दनांक 
पो टे च ेनाव गु.र.न गु.घ.ता.वेळ व ठकाण 

दनाक  गु हा दाखल 
फयाद  व आरोपी च े

नाव
हक कत

भोकर गु.र.न 
कलम 
भा.द.वी.

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण 
दनाक

च े
सं याकाळ ते दनांक 

चे वाज याचे 
मौज े कनाळा शेतिशवार 
भोकर

गु हा दाखल तार ख वेळ 
व न द मांक दनाकं 

चे वाजता न द 
मांक 

फया द - िशवाजी 
माधव पा िचलेवार वय 
वष यवसाय शेती रा. 

देशपाडें कॉलनी भोकर 
कनवट रोड भोकर ता. 
भोकर मो.

आरोपी:- अ ात

गेला माल -सात 
िसमेंटच े पोल व 
यावर ल अँिलिमनयम 

तार पोल व ताराची 
एकुण कंमत एकलाख 
पचवीस हजार

िमळाला माल- िनल

खलुासा सादर वनतंी क वर नमुद तार ख वळे  व ठकाणी 
यातील फ. व यांच े साथीदार भोकर ते हमायतनगर 
जाणारे िशवाजी पाट ल कनाळकर डपीव न फ. व फ या 
साथीदारा या शेताकडे जाणारे िसम टचे सात पोल व 
यावर ल अिँलिमिनयम तार िसम टच े पोल तोडुन 
यावर ल अँ यिमिनयम तार एकुण कंमत-

कोणीतर  अ ात चोरान ेचो न नेली आहे. वगैरे मजकुराच े
त ार  अजा व न वर माणे गु हा दाखल क न पढु ल 
तपास- पोहेकाँ/ जाधव हे कर त आहेत.

दाखल करणार-सपोउपिन /लखेळेु मो.न.ं 

तपािसक अंमलदार -पोहेका/ँ जाधव मोन.ं 

भार अिधकार -- माननीय पोलीस 
िनर क उबाळे साहेब मोबाईल नंबर

आरोपी:- अ ात

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    



 
  पो. टे वमानतळ आ.म.ृनं. 05/2023 कलम  174 CRPC द 05.03.2023 

 
अ. 

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

व प ा 
हक गत 

 िज हा नांदडे, 
पो. टे. िवमानतळ 

आ.म.ृघडला ता वेऴ  व ठकाण - द 

04.03.2023 रोजी 21.30 त े द 

05.03.2023 रोजी चे सकाऴ  09.00 

वा च े दर यान माळटेकड  येथील 

खदानम ये नांदेड  
 
 दशा व अंतर - पुवस5 
 
आ. . दाखल . ता. वेळ – द 

05.03.2023 रोजी वेळ 16.08   वा 
टे.डा. 28 

आ.म.ृन.ं 
05/2023 
कलम  174 
CRPC 

खबर देणार –  राज ु

कसनराव कांबळे वय 49 

वष य. िम ञी रा. 
माळटेकड  नांदेड मो न.ं 
7888082032 
 
 
मयताच ेनाव –   

मरणाचे कारण – -पा यात 

बुडुन मृ य ु 
 

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

ठकाणी यातील अजदार यांची प ी ह  माळटेकड  यतेील 

खदानमधील पा यात उड  मा न मरण पावली आहे.ित या 
मरणा बाबत माझ े कंवा नातेवाईकांची कोणा व द 

काह एक त ार नाह .वगैरे मजकुराच ेअजाव न  मा. पो. 
िन. नरवाडे  साहेब यांच ेआदेशान ेआ  दाखल क न पुढ ल 

तपास कामी HC 1986 कानगलु े यांचेकडे दल.े 
 
दाखल करणार – ASI क याणकर   मो.न.ं9623551038 

तपास करणार  -HC 1986 कानगलु े मो.नं. 9657707486 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    



पो. टे वमानतळ गुरनं.   74 /2023 कलम 457,380 भादवी द 05.03.2023 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

 

िज हा नांदडे, 
पो. टे. िवमानतळ 

ग.ुघ.ता.वेळ व 

ठकाण –  

द.04.03.2023 रोजी 
20.30त2े1.00 

वाजताच े दर यान  

टळकनगर येथील 

क यानकर यांच े

फयाद  राहत 

असले या म मधनु  

नांदेड 
 
 दशा व अंतर – 

प मसे 2km 
 
  
गु हा दाखल ता. वेळ 

– द 05.03.2023 

रोजी वेळ 14.08वा 
टे.डा. 24 

गुरन.ं   74 /2023 

कलम 457,380 

भादवी  

1) फयाद -  सिुनल पंड तराव देशमुख 

वय 23 वष यवसाय खाजगी नोकर  रा. 
ऊंचगेाव बु. ता. हदगांव ज हा नांदेड, 

हा.म.ु टळकनगर नांदेड 

मो.9112349094 
 
2)आरोपी- अ ात  
 
गेला  माल - 1) OPPO A 3 S कंपणीचा 
मोबाईल कं. अ.ं5000/-  चा व 2) 

Readmi 8 हा कं.अं.6000/-

.चामोबाईल व नगद  19,300/- . अस े

एकुन30,300/- . चा मु ेमाल 

5) उशीराच े कारण - मोबाईलची पावती 
शोधुन पावती िमळुन न आ यान ेआज 

रोजी पो. टेला हजर यवेुन त ार देत 

आहे. 
 

6)खुलासा – सादर वनतंी क,नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील फयाद चा 1) OPPO A 3 S कंपणीचा 
मोबाईल कं.अ.ं5000/-  चा व 2) Readmi 8 या 
कंपणीचा मोबाईल कं.अ.ं6000/- .चे व नगद  

19,300/- . अस े एकुन30,300/- . चा मु ेमाल 

मची कड  काढुन म म य े वशे क न कोनीतर  

अ ात चोरटयान ेचो न नलेा आहे.  वगैरे मजकुराच े

जबाबाव न   मा.पो.िन.नरवाडे सा.यांच े आदेशान े

वर माण ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी  ASI 

कु ळेकर  यांचकेडे दला. 
7)दाखल करणार-ASI क याणकर  

मो.न.ं9623551038 

तपास करणार-ASI कु ळेकर  मो.न.9923696704 

आरोपी- अ ात 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    



पो. टे वमानतळ िमसींग नं.11 /2023   द 05.03.2023 
िज हावपो. टे.चेनाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

 
िवमानतळ िमसीगं घ.ता.वेऴ व 

ठकाण- द  04.03.2023 

रोजी सायकंाळ  16.30 

वा चे समुरासा राहते 
घ न  ल मी नारायन 
नगर नांदेड 
 
दसा व अतंर -उ रेस 2 

km 
 
िमिसगं दाखल ता. वेळ 
– द 05.03.2023  रोजी 
वेळ 13.23वा टे.डा.23 

पो. टे 
वमानतळ 
िमसींग नं.11 

/2023 

खबर देणार - िशवानंद 
मारोतीराव तमकुटे वय60 

वष, यवसाय  िन त बँक 
मनॅेजर रा ल मी नारायन नगर 
नांदेड   मो.न.9403330231 

हरवललेी य  -  

वणन-उंची 5 फूट ,रंग –

गोरा,बाधा -सडपातळ, चेहरा - 

लांबट , केस – काळे पाढंरे  लांब 
केस , अगंात कपडे –अंगावर 
साड  वटकर  रंगाची , लाऊज 
हर यारंगाच े ,ग यात मनी 
मगंळसञु व िलगं ,पायात जोडव े
, कानात फुले ,भाषा- मराठ  
, ह द  , सोबत – मो न.ं  

 

खलुासा, सादर वनतंी क , वर नुद ता वेळ  व 
ठकाणी यातील खबर देणार यांची प ी  ह  
माहेर  येथे चालले असे सांगनु िनघनु गेली ती 
माहेर  ह  गलेी नाह , ती कुठे गलेी माह त नाह  
ितचा नातेवाईकाकडे , नांदेड शहरात , 

देव थानात शोध घेवनू िमळुन न आ यान े
पो. टेला येवनु अज दला आहे वगैरे मजकुराचे 
अजाव न मा. पो. िन. नरवाडे साहेब यांच े
आदेशाने िमसींग दाखल क न पुढ ल तपास 
कामी HC 2735 खंदारे  याचंकेडे दला. . 
 
दाखल करणार -ASI क याणकर मो नं. 

9623551038 
 
तपास करणार-HC 2735 खंदारे  मो.न.ं 

8551059899 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fu jad    

 



         

         
 

     
 

     
 

    
   

      
    

     
    

   
 
 

   
    

     
   

      
       

     
     

    
  

 
  

 

            
        
         

      
         

         
        
        

        
            
           
   
          

 
          

 
 

        
                                                                                                                                

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 
 



 
 

पोलीस टेशन मदुखेड गुरन -  43/2023कलम 65 ई म ो. का. 05/03/2023 

पोलीस टे 

नाव   

.गुरन व कलम गुरन घ. ता. वेळ. व ठकाण फयाद च ेनाव खलुासा 

मुदखेड .गुरन -  43/2023 

कलम 65 ई म ो. का. 

 

 

 

गुरन - दाखल ता.वेळ. 

द.05/03/2023 रोजी 
वा  टे डा  वर 

 

दनांक - द.05/03/2023 च े

वेळ 14.30वा. समुारास मगुट 

मुदखेड त ेनांदेड रोडच ेपूवस 

लोखडं  शेड या बाजूस 

प मसे  12 क  मी 

 

 

िमळाला माल -देशी दा  

िभगंर   

सं ाच े 180ML च े 11 बॉटल 

कमती 880 .चा माल  

फयाद  - अर वंद यंकटराव 

िशंगार पुतळे  वय 36वष  

यवसाय  .पो.का 
3021पोलीस टेशन मदुखेड  

मो. न. 7972379618 

 

आरोपी-   

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

आरोपीन े वनापरवाना बेकायदेशीर र या ितची चोरट  व  

कर या या उ ेशान े देशी दा चे सीलबदं काचे या 11 बाट या 
येक  80 .चे ता यात बाळगनू िमळून आला वगरेै फयाद व न 

मा. पो. नी साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल  

 

दाखल करणार- pso  ASI शेख मो. . 8623983731 

तपास - Hc 2187 आलेवर मो. मांक.   

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 
 
                                             
 



                                     
  

   
         

    
        

      

 

 
 
 
 
 
 

  
  

  
    
 
 

    
  

    
  

 
 

       
     

   

        
   

    
  

   
     

  
  

     

 

   
         

  
          

 
   

  

    
       

   

         
        

       
       

         
         

       
      

     
          

         
        
         
        
        

          
 

  -----

    

     



                                                                  
  

   
         

    
     
     

    
 

 
 
 
 
 
 

   

       
 
 

    
  

    
  

 
 

       
  

    
  

        
   

    
  

   
     

 

  
  

     

 

   
         

  
    

     
   

    
  

          
 
 

   
  
 

  

    

          
          

        
      

       
          
        

         
          

          
            

         
         

          
        

        
          

          
    

        
   

    

     

 



पोलीस टेशन मदुखेड गुरन -  44/2023कलम 65 ई म ो. का.  05/03/2023 

पोलीस टे 

च ेनाव  

.गुरन व कलम गुरन घ. ता. वेळ. व 

ठकाण 

फयाद च ेनाव खलुासा 

मुदखेड .गुरन -  

44/2023कलम 65 

ई म ो. का. 

 

 

गुरन - दाखल 

ता.वेळ. 

द.05/03/2023 

रोजी 18.39 वा  टे 

डा 22 वर 

दनांक - द.05/03/2023 

च ेवेळ 16.20वा. समुारास 

पान टपर  जवळ दगुा 
नगर मदुखेड द णसे  1 

क . मी. 

 

िमळाला माल -गावठ  

हातभ ट ची दा  15 

िलटर क .1500 . 

येक  100 . िलटर 

माण े 

फयाद  -बालाजी ीहर  गीत े  वय 

54वष  यवसाय स.हा.पो.उप.नी. 

पोलीस टेशन मदुखेड  मो. न. 

8329115398 

 

आरोपी-   

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

आरोपीन ेगावठ  हातभ ट ची दा  15 िलटर क . 1500 .ची चोरट  

व  कर याचे उ ेशान े ता यात बाळगून िमळून आला  वगैरे 

फयाद व न मा. पो. नी साहेब यां या आदेशान ेगु हा दाखल क न 

पुढ ल  

 

दाखल करणार- pso  ASI शेख मो. . 8623983731 

तपास - Hc 1375 ठाकूर मो. मांक.  7774051375 

 

 

    

     

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                      
पो. टे. सदखेड.  ग.ुर.नं. 07/2023 कलम 323,504,506,34 भा. द. वी. ये  नाग रक आिण पालक याचें पालनपोषण व क याण 

अिधिनयम 2007 कलम 24  द 05/03/2023                                                                                                                   
पो टे च े
नाव 

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

फयाद ह ककत 

पो टे 
सदखेड 

ग.ुर.नं. 07/2023 कलम 
323,504,506,34 भा. द. 
वी. ये  नाग रक आिण 
पालक यांच े पालनपोषण व 
क याण अिधिनयम 2007 
कलम 24 
 
 
 
िमळाला माल- 

 ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण : -
अंदाजे मागील एकमिह यापुव  
वेळ 08.00वाजता ते रा ी 
09.00वाजताच ेदर यान वाई 
बा ता.मा र पि मेस 23 कमी. 
बीट नं 03 
 
 
 
दाखल तारीख:- 
05/05/2023न द  17वऴ 
16.36 
 
 
ठकाण-  मौजे  वाई बा 

ता.मा र 
 
दाखल करणारे  
HC 2471 कुमरे 
7744002471 

फयादी/ खबर दनेार- भाऊ सग पला 
राठोड वय 85 वष वसाय काही 
नाही रा.वाई बा ता.मा र िज हा 
नांदडे 
 
आरोपी --    
आरोपी अटक-अटक नाही  

खुलासा ---सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकाणी 
यातील फयादी हा अंदाज े मागील एक मिह यापवु  सरकारी 
दवाखाना वाई बा येथे असतांना यातील आरोपी आकाश ावण 
राठोड यांन े शेती या वाटणी या कारणाव न िशवीगाळ क न 
थापडा बु यांनी मारहाण केला व यातील आरोपी ावण 
भाऊ सग राठोड यांने पण यातील फयादी वडील याचं े पालन 
पोषण करत नसनु शेती मा या नावावर का करत नाही हणुन 
नेहमी िशवीगाळ क न िजवे मार याची धमक  देवुन वयोवृ दाचा 
व ये  नागरीकांचा छळ केला . वगैरे जबाबा व न मा.सपोिन 
साहेब यांच े आदशेान े गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 
पोहकेाँ 2471कुमरे  सा.यांचे कडे दला. मो.नं. 7744002471 
 
पो टे भारी अिधकारी-एस.जी. कनग ेसपोिन पो टे सदखेड मो 
न ं9921010100 
 

    

     

 
 
 
 



    
 

   
 

      

 

 

 

 

 



पो. टे. लोहा गु.र.न 49/2023  कलम 325,323,504,506 ,34 भा.द.वी. दनांक 05/03/2023 

पो. टे. च े

नाव 

गु.र.न व कलम व 

अिधिनयम 

   गु हा घडला दाखल  तार ख, 

वेळ व ठकाण  

फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गु.र.न 49/2023  कलम 

325,323,504,506 ,34 

भा.द.वी. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

द.05/03/2023च े10.00वा 
सुमारास फयाद चे घरासमोर 

मौजे  िचतळ  तालुका लोहा 
ज. नांदेड पो टे या प मेस 

08 क.मी. 

 

 

 

 गु हा दाखल:- 

द.05/03/2023 वेळ  19.42 

वा टेशन डायर  न द 22 वर. 

 

 

 

फयाद चे नाव  : -   

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा :-  

 

 आरोपी अटक :- नाह   

 

सादर वनंती क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी  यातील आरोपीतांनी संगणमात क न 

फयाद स तु आम या घरासमोर सोडलेले सांडपाणी ताबडतोब बंद कर अस े हणून फयाद स 

िशवीगाळ क न थापड बु याने मारहाण क न आरोपी मांक 01 याने फयाद या उज या 
हाताचे बोटे ध न माग या बाजूला वाकवून टाकले यामुळे उज या हाता या पंजा या बोटास 

ॅ चर झा याचे डॉ टरांनी सांिगतले तसेच आरोपी मांक 02 व आरोपी मांक 03 यांनी 
फयाद स जिमनीवर ढकलून द याने फयाद या पाठ ला दखुापत झाली असून फयाद ची 
मुल ेभांडण सोड व या क रता आली असता आरोपीतांनी यांना पण थापड बु यांनी मारहाण 

क न जीवे मार याची धमक  दली वगैरे मजकुराचे जबाब व न मा.पो.िन. ी तांबे साहेब 

यांचे आदेशाने गु हा दाखल. 

 

दाखल करणार:-   HC 491 ए.जी. लाठकर पो. टे. लोहा 

मो. नं.8830449911 

तपासी अंमलदार :- ASI ड . ड . बगाडे पो. टे. लोहा मो. .7775901279 

 

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

आरोपीचा पूव इितहास --- नीरंक 

केलेली कारवाई -- नीरंक 

 

 

 
 



               
 

    
    

          
  

              
        

        

                  

    
  

    
  

  

         
        
        

        
        

  
  

  
        

        
                   

  

          
          

      
  

  
          
          
  

  
        

          
  

  

                        
                

                
                
            

    
  

        
          
                  

          

  

      
      

   
 

      

 
 
 
 

 



पोलीस टेशन अधापरू- ग.ुर.न ो. 68/2023  कलम  65(ई) महारा  दा बंद  कायदा माण.े द 05/03/2023 

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

अधापरू पोलीस टेशन 

अधापरू गु.र.न ो. 

68/2023  कलम  

65(ई) महारा  

दा बंद  कायदा 

माणे 

 

  

भाग -गु.र.न ो. 68/2023  कलम  

65(ई) महारा  दा बंद  कायदा 
माणे 

 

 

गु हा घडला तार ख वेळ  व 

ठकाणी दनांक 05/03/2023 रोजी 
17.35. वा वशाल हॉटेल समोर 

मालेगावता.अधापूर प मेस 20 

कमी 

 

  गु हा     दाखल तार ख  

05/03/2023 टे डा  21 वेळ 

17.09 

 

फयाद    -बाबुराव ानोबा चाटे वय 36 वष 

यवसाय पोहे कॉ 2803चाटे पो टेशन 

अधापरू ज हा नांदेड 

मो नं 9673111588 

 

  आरोपी नाव -  

िमळवा माल- 910=00 एक एका एका 
वायर या थैलीम ये देशी दा  िभगंर  सं  असे 

लेबल असले या 180ml मते या एकूण 13 

सीलबदं काचे या बॉटल क 

.अ.70/- माणे  

 सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीन े हा 
दनांक 5/3/2023 रोजी वेळ 17. 35 वाजता वशाल हॉटेल या समोर 

मालेगाव येथ े वनाकारण बेकायदेशीर र या ो हशन  गु ाचा माल देशी 
दा  िभंगर  सं या या 180 एम एल या 13 सीलबदं बॉटल कंमत 910/ 

पयाचा  माल व  कर याचे उ ेशान ेता यात बाळगनु िमळून आला वगरेै 

फयाद  व न माणे गु हा दाखल क न मा.पो.िन .साहेब यां या आदेशाने 

पुढ ल तपास पो.हे कॉ.2803 चाटे .यां याकडे दला मो .नं 8668963949  

दाखल करणार  पो हे का 999येमकेर  पोलीस ठाणे अमंलदार पोलीस टेशन 

अधापरू मो नं 9923670999 

 

 तपास अिधकार  HC2803 चाटे मो नं 8668963949 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 
 
 
 
 



 

पोलीस टेशन अधापूर ो.ग.ुर.न गुरन ं66/2023 कलम 65 (ई). माण.े द05/03/2022. 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु हा फयाद  व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापरू गु. र.नं -----66/2023 

कलम 65(ई) महारा  दा  

बंद  कायदा. माणे.  

गु हा घडला तार ख वेल व 

ठ काण =  द 05/03/2023 रोजी 
वेळ 17.45 वा. चे सुमारास मौज े

पंपळगाव महादेव येथील 

मारोती क याणकर यांचे शेतात 

खालसा धा याचे पाठ मागील 

मोक या जागेत ता.अधापूर 

ज.नांदेड पुरवस 7 क .मी. 

 

 

        गु हा     दाखल तार ख  

05/03/2023 टे डा  022 

वेळ   19.06. 

                      . 

 फयाद  = सं दप मारोतराव गायकवाड वय 33वष 

यवसाय नोकर  पोका/3002 पो टे अधापरू 

ज.नांदेड. मोबाईल नंबर 8668413714. 

 

आरोपी  =  

िमळाला माल =ऐका पांढ यारंगा या पशवीत देशी 
दा  िभगंर  सं याच े 180 ML चे मतेच े िसलबंद 

13बा◌ॅटल तेक  क ंमत 70  माण ेअसा ऐकून 

910/  चा माल क .अ. 

 

सादर वनतंी क  वर नमदू वेळ  व ठ काणी यातील आरोपी हा 
वणापरवाना बेकायदेशीर र या ो हशन गु हयाचा माल देशी दा  

िभंगर  सं या या 180ML या 24 िसलबंद बॅटल क ंमत 1680/  चा 
माल चोरट  वं  कर या या उ ेशाने ता यात बाळगनु िमळून आला 
आहे वगरै फयाद व न गु हा  दाखल. 

 तपास = पोहेका◌.ॅ/134 घोरपडे  मोबाईल  

नंबर 8806500054..  

 

दाखल करणार -= HC/2202  सुयवंशी ठाणे अमंलदार. मोबाईल नंबर 

9923416178. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    
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पो. टे. चेनाव कनवट गुरन न.ं  :- 60/2023  कलम :-  65(ई) म. दा. का. माणे द. 05-03-2023 

पो. टे. चेनाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं 

घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं घडला व दाखल  फयाद  च ेनाव व प ा व मो. नं. आरोपी च े

नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

कनवट  गुरन नं.  :- 60/2023  

कलम :-  65(ई) म. दा. का. माणे  

 

 

िमळाला माल- देशी दा  बॉबी संञा 
अस े लेबल असलेले 180 ML या 
काचे या 40 िशलबंद बॉट या एकुण 

कंमती 2800/- पयांचा माल  

 

 

 

गु हा घडला ता. व वेळ :- 

द. 05/03/ 2023 रोजी  वेळ 19:40  वा सुमारास 

बस थानक कनवट जवळ ल टायर पं चरच े

दकुानाजवळ ता. कनवट ज. नांदेड पुवस 01  

कमी  

 

 

ठकाण :- बस थानक कनवट जवळ ल टायर 

पं चरच ेदकुानाजवळ ता. कनवट ज. नांदेड पुवस 

01  कमी  

  गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 05-03-2023 चे 22:11वा.  

 

न द नंबर :- 40वर  

उिशरा च ेकारण :-  

फयाद  च े नाव:- परमे र गणपती 
गाडेकर वय 32 वष यवसाय- नौकर  पो. 
कॉ. /440 नेमणूक पो. टे. कनवट . ता. 
कनवट ज. नांदेड  

 मो. नंबर 8805026440 

 

 

आरोपी चे नाव :-   

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 

आरोपी अटक : 

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

आरोपीने आपले ता यात वनापरवाना बेकायदेशीर र या वत 

:च ेफाय ाक रता देशी दा ची चोरट  व  कर याक रता 180 

ML या 40 काचे या िशलबंद बॉट या कंमती 2800/- पयांचा 
ो ह बशन गु ाचा माल ता यात बाळगलेला िमळुन आला. 

वगैरे मजकुराचे फयाद व न मा. पो. िन. साहेब यांचे आदेशाने 

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी HC/1052 ब डलेवाड 

यांचेकडे दला. .  

 

तपािसक अंमलदार :-  hc/1052 ब डलेवाड पो. टे. कनवट  

मो. नं. 9923471052  

दाखल करणार :- pso HC/2440 लखळेु पो. टे. कनवट 

 मो. नं. 

पो. टे. भार  अिधकार  ------नाव व मोबाईल नंबर : पो. िन. 

बोरस ेसाहेब पो. टे. कनवट  मो. नं. 9309737394 

    

    

 

 
 
 



पोलीस टेशन अधापरू ो.ग.ुर.न गुरन ं67/2023 कलम 65 (ई). माण.े द05/03/2022. 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु हा फयाद  व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापूर ग.ु र.न ं

67/2023कलम 65(ई) 

महारा  दा  बंद  

कायदा. माणे. 

द.05/03/2022. 

गु हा घडला तार ख वेल व 

ठ काण =  द 05/03/2023 वेळ 

15.00 वा खैरगाव पाट जवळ 

मराठा धाबाचे बाजलूा 
मोक या जागेत ता.अधापूर 

ज.नांदेड द नेस10क .मी. 

 

        गु हा     दाखल तार ख  

05/03/2023 टे डा  026 

वेळ   

19.50 

                      . 

 

 फयाद  = अ खल बेग समदानी  

 

आरोपी=  

िमळाला माल =ऐका पांढ यारंगा या पशवीत 

देशी दा  िभंगर  सं याचे 180 ML च े मतेचे 

िसलबंद 11बा◌ॅटल तेक  क ंमत 70  माणे 

असा ऐकून 770/  चा माल क .अ. 

सादर वनंती क  वर नमूद वेळ  व ठ काणी यातील आरोपी हा 
वणापरवाना बेकायदेशीर र या ो हशन गु हयाचा माल देशी दा  

िभंगर  सं या या 180ML या 13 िसलबंद बॅटल क ंमत 910/  चा माल 

चोरट  वं  कर या या उ ेशाने ता यात बाळगुन िमळून आला आहे 

वगरै फयाद व न गु हा दाखल.  

दाखल करणार -= HC/2202  सुयवंशी ठाणे अमंलदार. मोबाईल नंबर 

9923416178. 

 

तपास = पोहेका◌ॅ./2215 पाट ल   मोबाईल नंबर 9322857773.. 

 

    

    

 

 
 
 
 
 



 

पो. टे वमानतळ गुरनं 75/2023 कलम 379  IPC  द.05/03/2023. 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

 
 िवमानतळ ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण – 

दनांक 18/02/2023 रोजी 
वेळ 20.30 वा. त े दनाकं 

19/02/2023 रोजी च े वेळ 

09.30 वा या दर यान 

फयाद च े घरा समोर 

सावजनीक रोडवर  ITI काँलनी 
तरोडा बु. नांदेड उ रेस 03 

क.मी.  
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ-  द 

05.03.2023 रोजी वेळ – 

22.01 वा टे.डा. 43 

गुरन ं
75/2023 
कलम 379  
IPC 

फयाद  - सुहास यंबकराव वाघमारे वय 33 वष 

यवसाय यापार रा. ITI काँलनी तरोडा बु. नांदेड 

मो. 9730585895 
 
आरोपी - अ ात  
 
उशीराचे कारण – आज रोजी पयत कुट चा शोध 

घेवुन पो टे ला हजर येवनु त ार द यान.े 
 
गलेा माल - Honda Activa 3g कंपणीची कुट  

मांक MH 26 AZ 4021  े रंगाची जचा इंजीन न. 

JF50EU3413508  व चेचीस नबंर 

ME4JF505KGU413768 असा असललेी कमतंी 
35,000/-  ची जुनी वापरती. 
 

खलुासा -सादर वनतंी क ,वर नमुद 

तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  

यांची घरा समोर लावललेी  कुट  दसुन 

आली नाह . फयाद  यांनी कुट  

आजुबाजु या पर सरात शोधली असता 
कोठेच िमळुन आली ती कोणीतर  अ ात 

चोर यांन े चो न नलेी आहे.  वगैरे 

मजकुराच े जबाबव न मा.पो.िन.सा.यांच े

आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

HC 2317 पावडे यांचकेडे दला.  
 
दाखल करणार – NPC 631 देशमखु मो.न.ं 
9923647631 
 
तपास करणार – HC 2317 पावडे  मो.न.ं 
8888842002 

    

    

 
 
 
 
 
 



 

पोलीस टेशन मु माबाद गुरनं.31/2023 कलम 65ई म.दा .का  माणे दनांक   05/.03/.-2023 

   पोलीस 

टेशनच ेनाव 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

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

नाह  

हक कत 

मु ामाबाद ग.ुर.न.31/2023 

कलम 65 ई 

म.दा.का 

 

 

 

 

गु हा घ. ता.वेळ 

ठकाण- 

द.05/03/2023 रोजी 
18.00वाजता समुारास 

चमन म य े मोक या 
जागेत मु माबाद  ता 
.मखेुड 

 

गु हा  दा. ता.वेळ 

दनाकं 05/03/2023 चे 
19.18 वाजता न द 21 

वर 

 

 

फयाद -शर फ हबीबखान पठाण वय 56 

वष यवसाय नोकर  सपोउपिन मोन ं

9623663100 

 

आरोपी-  

िमळाला माल –एक ला टकचा कॅन 

दहा िलटरचा आत एकूण 9 िलटर गावठ  

हातभ ट ची दा  ित िलटर 100 पय े

दरान ेअसा एकूण 900/-  चा माल  

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

आरोपीन े आपल े ता यात वनापरवाना बेकादेशी र या गावठ  

हातभ ट ची दा  9 िलटर कमती 900 -/ पयाचा माल चोरट  व  

कर या या उ ेशान े ता यात बाळगला हणनू  गु हा दाखल क न 

मा.सपोिन साहेब यां या आदेशान े तपास पोहेका 1996 आडेकर 

यां याकडे दला  

 गु हा दाखल करणारे–.पोहेका 2319 िस े रे मो नंबर.7620481485 

तपासी अिधकार :-  पोहेका1996 आडेकरपोलीस टेशन मु माबाद 

मो न ं8668750448 

पो.. टे. भार  अिधकार .-स.पो.िन. ितडके पो टे मु माबाद.मो.न ं

9823156052 

पूव इितहास-पूव  गु हे दाखल आहेत 

     

 

 



 

पोलीस टेशन अधापरू- ग.ुर.न ो. 69/2023  कलम  65(ई) महारा  दा बंद  कायदा माण.े द 05/03/2023 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु हा फयाद  व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापरू ग.ुर.न ो. 69/2023  

कलम  65(ई) 

महारा  दा बंद  

कायदा माण े

 

  

गु हा घडला तार ख वेळ  व 

ठकाणी दनांक 05/03/2023 रोजी 
16.45. वा सांभाळवाड  तांडा या 
अधापरू पुवस 10 क .मी  

 

  गु हा     दाखल तार ख  

5/03/2023 टे डा  32 वेळ 22.38 

 

 

फयाद    - क याण र ाकर पांडे वय 42 

वष यवसाय नोकर  पो.ना.ब.न ं

2470नमेनुक पोलीस टेशन अधापरू मो 
नं  9325167405 

  आरोपी नाव – 

 िमळवा माल- 1190=00 एक  एका  
खतां या पांढ या  पशवीम य ेदेशी दा  

िभगंर  सं  अस ेलेबल असले या 180ml 

मते या एकूण 17 सीलबदं काचे या 
बॉटल क 

.अ.70/- माण े 

 सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीन े हा दनांक 5/3/2023 रोजी वेळ 

16.45वाजता सांभाळवाड  तांडा येथे  वनाकारण 

बेकायदेशीर र या ो हशन  गु ाचा माल देशी 
दा  िभगंर  सं या या 180 एम एल या 17 सीलबदं 

बॉटल कंमत 1190/ पयाचा  माल व  कर याच े

उ ेशान ेता यात बाळगनु िमळून आला वगरेै फयाद  

व न माण े गु हा दाखल क न मा.पो.िन .साहेब 

यां या आदेशान ेपुढ ल तपास पो.हे कॉ.2081 मजाज 

.यां याकडे दला मो .न ं9923400081 

दाखल करणार  पो हे का 999यमेेकर  पोलीस ठाण े

अंमलदार पोलीस टेशन अधापरू मो नं 9923670999 

तपास अिधकार  HC  मो न ं9923400081 

    

    

 
 

 



iksLVs ps  uko mLekuuxj xqju- 28@2023 dye  307] 323] 143] 147] 148] 149] 504   Hkk n oh fn-05@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 
mLekuuxj  
 
   

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k & fn 
22@02@2023ps  13%30 
oktrkps lqekjkl ek/ko 
xaxkjke tk/ko ;kaps  
‘ksrkrhy vk[kkM;kleksj 
lkoZtfud jksMoj ekSts 
fpapksyh rk-yksgk ft-
ukansM  
 
fn’kk o varj %& iqosZl  
21 fdeh 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%& 
 fn-05@03@2023 jksth  
osG  16%13 ok- uksan ua- 
14  oj 

 
xqju@ vijk/k dzaekd   
 
xqju- 28@2023 dye  
307] 323] 143] 
147] 148] 149] 504  
  Hkk n oh 
 
 
?kVukLFkG %&& ek/ko 
xaxkjke tk/ko ;kaps  
‘ksrkrhy 
vk[kkM;kleksj 
lkoZtfud jksMoj ekSts 
fpapksyh rk-yksgk ft-
ukansM  
 
 
 

fQ;kZnh ps uko o IkRrk %& 
ukenso ekèkojko tkèko o; 29 
o"kZs O;olk; 'ksrh jk- fpapksyh 
rk- yksgk ft- ukansM tkr ejkBk 
eks- 8698468076 
 

 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

vkjksihps  uko%&  
 
vkjksih vVd %& ukgh 

mf’kjkps dkj.k  %&  ;krhy 
fQ;kZnh gs nok[kkU;kr mipkj 
?ksr vlwu R;kauh fn- 04-03-
2023 jksth tckc fnY;kus 

[kqyklk %& lknj fouarh ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh  ;krhy uewn vkjksihrkauh xSj 
dk;|kph eaMGh teowu tqU;k HkkaM.kkps dkj.kko:u uewn fQ;kZnh ;kl vkjksih Øekad 
01 ;kus yks[kaMh j‚Mus nksUgh gkrkus MksD;kr okj dsyk R;keqGs MksD;kP;k MkO;k cktwyk 
t[ke gksÅu jä fu?kkys vkjksih Øekad 03 ;kus Ål rksM.;kps dÙ;kus R;kps ekusoj 
okj dsyk rks okj R;kauh gkrkus vMoY;kus R;kaP;k mtO;k gkrkps iksVjhoj clyk R;keqGs 
t[ke >kyh rlsp brj vkjksihrkauh ekjgk.k dsY;keqGs naMkoj] mtO;k ik;kps 
xqM?;koj] MkO;k cxysr o MkO;k gkrkps dksijkps leksj eqDdkekj ykxwu dkGs fuGs o.k 
meVysys vkgs rlsp fQ;kZnhpk HkkÅ ukes vkdk'k ekèkojko tkèko ;kl uewn loZ 
vkjksihauh dkBîk o jkWM.ks ekjgk.k dsyh vkgs R;keqGs R;kpk [kqck ÝWDpj >kysyk vkgs o 
ykFkkcqD;kauh fBdfBdk.kh eqDdkekj ykxyk vkgs rlsp f'kohxkG dsyh vkgs oxSjs tckc 
;'kkslkbZ g‚fLiVy ukansM ;sFkhy okMZ Øekad 217eè;s mipkj pkyw vlrkuk fnyk vlwu 
R;ko:u iksLVs mLekuuxj ;sFks uewn xqUgk nk[ky 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&ek mi fo iks v Jh lkaxGs lkgsc mi foHkkx nsxyqj 
eks ua  9823524529 o ek- liksfu ih-Mh-Hkkjrh lj eks- 8378989949] iksmifu ih-
ds-dsaæs iks LVs mLekuuxj eks- 9823996314 
  gs fnukad 05@03@2023 jksth ps 16%17 ok uksan ua- 15 oj jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %&   HksV iq<s pkyq  
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&] ek- liksfu ih-Mh-Hkkjrh lj eks- 8378989949 
rikfld vf/kdkjh %& iksmifu ih-ds-dsaæs iks LVs mLekuuxj eks- 9823996314 
 
 nk[ky dj.kkj %& iksmifu xkMsdj iks LVs mLekuuxj eks 9823148435 
  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 



पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न कलम ई) मुं. ो. अँ ट दनांक 
पो टे 
चे 

गु हा र ज टर 
नंबर व कलम.

गूघ ता वळे व ठकान फयाद  व आरोपी चे 
नाव

हक कत

भोकर गु हा र ज टर 
नंबर व.
कलम ई) मुं. 
ो. अँ ट

गूघ ता वळे व ठकान - 
दनाकं रोजी वेळ 
वाजता हा मी नगर बटाळा 
रोडवर ल एस.एस. पटेल यांच े
हाडवअेर दकुानासमोर रोडवर 
भोकर

िमळाला मॉल- एका नॉयलॉनचे 
पशवी म ये देशी दा  िभगंर  
सं ा या कागद  लेबल 
असले या मते या 
एकुण बॉटल ती बॉटल 
 माणे असे एकुण  चा 

मु ेमाल .

गु हा दाखल तार ख वेळ व 
न द मांक:- दनाकं 
चे न द मांक 

फया द -चं कातं 
गो वंदराव आर कलवार 
वय वष यवसाय 
नौकर  पोक / नमेणुक 
पोलीस टेशन भोकर 
मो. . 

आरोपी -

खलूासा -सादर वनतंी क  वर नमदू ता वळे  व ठकानी यातील 
आरोपी याच ेता यात वनापरवाना बेकायदेिशर र या देशी दा  
िभगंर  सं ा या कागद  लेबल असले या मते या एकुण 

बॉटल चोरट  व  करर याचे उ ेशाने घवेुन जात असतानंा 
िमळुन आला वगैरे फयाद व न वर माणे गु हा दाखल क न 
मा पो िन साहेब यांचे आदेशान े पूढ ल तपास यांचे कडे 
दे यात आला आहे

दाखल करणार- लेखळेु पो. टे भोकर मोनं 

तपािसक अंमलदार- पो. टे भोकर मोन-ं

भार अिधकार -- माननीय पोलीस 
िनर क उबाळे साहेब मोबाईल नंबर

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

 
vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 
 



 

पोलीस टेशन माळाकोळ  गुरनं -30/2023 कलम.394,34  भा द व माणे. दनांक 05/03 /2023 

पोलीस गरुनं ग.ुघ. तार ख वेळ फयाद चे नाव :- खलुासा:- 

माळाको
ळ   

गरुनं -30/2023 

कलम.394,34  भा द 

व माणे. 

 ग.ुघ. तार ख वेळ ठकाण:-

05/03/23चे 17.30 वजनाचे 

सुमारास नागदरवाड  

िशवारात पवार तांडा मजरे 

सांगवी जाणारे क या 
रोडवर पूवस पूवस   

 03 क.मी. 

 

 

गु हा दाखल:- दनांक 

05/03/ 2023 चे  23.22 

वा.न द नंबर 25 वर 

 

 

फयाद चे नाव :- अिभजीत दपकराव भदाडे वय 

22.वष यवसाय िश ण राहणार आंबेजोगाई रोड 

घोगरे िमल समोर अहमदपूर ज हा लातरू. 

मो.नं.8308527880 

 

  आरोपीचे नाव :-दोन अ ात चोरटे  

 

गेला माल.. एक रेडमी कंपनीचा मोबाईल जनुा 
वापरता कंमत अदंाजे सहा हजार पाचशे पये व 

एक व ट डझायर कार मांक एम एच 24 ए 

एफ 15 64 जनुी वापरती कंमत अदंाजे दोन लाख 

90 हजार असा एकूण 2,96,500 चा माल 

िमळाला माल..िनरंक  

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

अ ात चोर यानंी फयाद स थापडाने मारहाण क न व रकामी काचे या 
बॉटल फोडून भीती दाखवून फयाद चा रेडमी कंपनीचा मोबाईल कंमत 

अदंाजे सहा हजार पाचशे पये जनुा वापरता व एक व ट डझायर कार 

कंमत अदंाजे दोन लाख 90 हजार पये असा एकूण 2,96,500 चा माल 

जबर ने च चो न नेली वगरेै म कुराचे जबाब आव न गु हा दाखल . 

  दाखल करणार:-NLPC-2623 गु टे  पो टे माळाकोळ .      

तपािसक अमंलदार :- APIनीलप ेवार साहेब  पो टे माळाकोळ  

मो.नं.9881201052 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . मा.सपोिन नीलप ेवार                

मो. .9881201052 

भेट देणारे अिधकार  चे नाव मो. सपोनी नीलप ेवार साहेब हे वेळ नो नंबर 

वर 9881201052 
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िदनांक05.03.2023 
 

 
 



              

  
 

   
 

             
           

  

 
 
 
 
 
 



पो टेचे उमर    नाव  गुरन. नंबर 48/2023 कलम 379 ipc  द.05/03/2023 
 

पो टेच े

 नाव  

गुरन,ंआ ,पनाका  
िमिसगं व कलम 

गुरन,ंआ ,पनाका  
घडला व तार ख व वळे 

फयाद चे नाव व प ा 
मो. .आरोपीच ेनाव प ा 
,आरोपी अटक होय नाह   

ह ककत  
 

उमर  गुरन. नंबर 48/2023 

कलम 379 ipc 
 

गुरन. घडला दनांक 

द.05/03/2023 01.ते 05 दर यान 
वेळ न क  नाह   
 
गु हा दाखल दनांक 

द.05/03/2023चे 16.46 वाजता 
न द न.16 

 
. दशा व अंतर पूवस  05 

कलोमीटर 
 

फयाद चे नाव नाव: मा ती 
शंकरराव आरसेवार वय 40 

वष राहणार वाघाळा  तालुका 
उमर  
 

आरोपीचे नाव प ा . 
अ ात   
 

  

खलुासा:- सदर वनतंी क  यातील नमदू आरोपीने नमदू 
वेळ  व ठकाणी फयाद चे कॅनल वर ल  एक 5 hp मोटर 
असे चो न नलेे बाबत या जबाब व न बाजूस माणे 
जवावाव न बाजसू माणे गु हा दाखल क न पढु ल 

 
तपास :- npc/1017 क े पो टे उमर   मो.9689202999 

 

 
 
 

 



पोलीस ठाणे मु ामाबाद     गुरन 32/2023  कलम 65 (E) म दा का माणे दाखल द.05/04/2023 

 .             .    

पोलीस ठाण े
गुरन व कलम गु.दा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांचे नाव व प ा मो.न. हक कत 

मु ामाबाद     . .             

.     
गुरन 32/2023 

कलम 65 (E) म दा का 
माणे दाखल 

 

 

 

 

 

 

  

 

गु.घ.ता.वेळ ठकाण------ दनांक 

05/03/2023 रोजी  16:15 वा.  सुमारास 

दवाखा याचे पाटिभंतीला आडोशाला मौजे 

राजरुा( ब)ु  ता. मुखडे  

 

िमळाला माल :-  एका  ला टकचे  कॅन 

म ये  10 िलटर मते या एकुण  08 िलटर 

गावठ  हातभ ट ची दा  ित िलटर कमती 
100/.- पये दरा माणे ो.गु हाचा माल 

असा एकूण 800/- पये चा माल  

 

गु हा दाखल तार ख वेळ द.05/04/2023 

वेळ 21:32 वाजता न द नंबर 24 वर 

फयाद चे नाव :-ब ुवान माधव लंुगारे 

वय 36 वष  यवसाय नौकर  पोका◌ॅ  
3086.पो. टे.मु माबाद ता.मुखडे 

मो.नंबर 

9766361853 

 

आरोपी :-  

 सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील .आरोपीने 

बेकायदेशीर र या हातभ ट ची गावठ  दा  चोरट   व  कर याचे उ ेशाने 
आप या जवळ एका ला टकचा 10 िलटर मते या कॅन म ये एकुण 08 

िलटर. गावठ  हातभ ट ची दा ित िलटर कमती 100 पये दरा माणे एकूण 

800/- पयाचा माल वतःचे ता यात बाळगुन िमळुन आला  हणून गु हा 
दाखल क न मा 

सपोिन साहेबांचे आदेशाने पुढ ल तपास कामी पोना  1402 मह कर  यां याकडे 

दे यात आला  

तपास अिधकार  :-पोना 1402 मह कर    पोलीस ठाणे मु माबाद मो 
नं.9765391402 

दाखल करणार :-पोहेका◌ॅ 2319 िस दे रे  पो. टे मु ामाबाद 

पो. टे. भार  अिधकार ----सपोिन/ भालचं  पदमाकर ितडके 

मो.न.9823156052 पोलीस ठाणे मु माबाद 

 

 
 
 







 



 



 



 

  
 

 

 



पोलीस टेशन अधापरू- ग.ुर.न ो. 70/2023  कलम  65(ई) महारा  दा बंद  कायदा माण.े द 05/03/2023 

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

अधापरू गु.र.न ो. 70/2023  कलम  

65(ई) महारा  दा बंद  कायदा 

माणे 

 

  

गु हा घडला तार ख वेळ  व 

ठकाणी दनांक 

05/03/2023 रोजी 18..05. वा 
सुमार यांचे शेतात टन शेड  

समोर चांभार  ते नांदेड 

जाणा या रोडवर  पुवस 

10 क .मी  

 

 

  गु हा     दाखल तार ख  

5/03/2023 टे डा  35 वेळ 

23.48 

 

 

 

फयाद    - अरे 69 वजय रामराव कदम 

वय 35 वष यवसाय नौकर  व पो कॉ 615 

नेमनकु पोलीस टेशन अधापरू मो नं 
7972614182 

 

  आरोपी नाव -  

 

िमळवा माल- 560=00 एक  लालसर 

रंगा या  पशवीम ये देशी दा  िभगंर  सं  

असे लेबल असले या 180ml मते या 
एकूण 08 सीलबदं काचे या बॉटल क 

.अ.70/- माणे  

 सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन े हा दनांक 5/3/2023 रोजी वेळ 18.05वाजता 
याचे शेतातील ट न शेड समोर चाभार ते नांदेड  जाणा या 

सावजिनक रोडवर  येथ े  वनाकारण बेकायदेशीर र या 
ो हशन  गु ाचा माल देशी दा  िभगंर  सं या या 180 

एम एल या 08 सीलबदं बॉटल कंमत 560/ पयाचा  माल 

व  कर याचे उ ेशान े ता यात बाळगनु िमळून आला 
वगरेै फयाद  व न माणे गु हा दाखल क न मा.पो.िन 

.साहेब यां या आदेशाने पुढ ल तपास पो.हे 

कॉ.2544आनेबोईनवाड  .यां याकडे दला मो .नं 

9923400081 

 

दाखल करणार  पो हे का 999येमकेर  पोलीस ठाणे 

अमंलदार पोलीस टेशन अधापरू मो नं 9923670999 

 

तपास अिधकार  HC 2081 मजाज  मो नं 9923400081 

 

         





  

 
आरोपीचे

उशीराचे कारण

----- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पो.

टे. 

कंुड 

 

 

 

सकाळी 



 

लवाड  गूरन 29/ 2023कलम 379 भा. द. वी. द.05/03/2023 

पो. टे च े

नाव 

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

कंुडलवाड  गूरन 29/2023 

कलम 379 भा. 
द.वी. 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ूघ.ता.वेळ व ठ कान :- 

द.01/03/2023  रोजी 09.00 त े

द.02/03/2023 रोजी 09.00 

सकाळपयत बाजार लाईन 

कंुडलवाड   

 

ग.ूदा.ता.वेळ : द.05/03/2023रोजी 
21.12 वा. टे.डा.  16वर 

गलेा माल:- अंदाज े कंमत 

20000/- मोटरसायकल 

 

िमळाला माल:-िनरंक 

फयाद च े नाव  :- शेख 

नस न बर रो दन वय 

42वष यवसाय. यापार  

 राहणार. बाजार लाईन 

कंुडलवाड   तालकुा बलोली 
ज हा नांदेड मो.  

 

आरोपी च ेनाव :- अ ात 

 

 

 

खूलासा :- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  ठकाणी यातील 

फयाद  यांनी फयाद दली क  दनांक 01/03/2023 रोजी रा ी 09.00वा 
रोजी या या दकुानासमोर याची मोटरसायकल मांक AP 25 TR 

5818 ह  लावून घर  झोपले असता दनांक 02/03/2023 रोजी सकाळ  

09.00 वाजता पा हले असता कोणीतर  अ ात चोर याने चो न नेली 
असावी अशी फयाद द याने मा. सपोनी साहेब यांच े आदेशाने गु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास कामी पोहे का 1921 कदम साहेब यां याकडे 

दला. 

दाखल करनार :  PSO. HC.2821 च हाण साहेब पो. टे. कंुडलवाड  मो. 

तपासीक अंमलदार:- HC1921 कदम  साहेब  पो. टे. कंुडलवाड  मो. 

भार   अिधकार  :- मा.Api कासल े साहेब मो.9823017330 

 


