
पोलीस टेशन कनवट येथील दैनं दन अहवाल द.24/01/2023 

पो. टेचे.

नाव 

गु.र.नं.व कलम गु.घ.ता.वेळ.व ठकाण  

 

फयाद चे नाव प ा मो.नं.व. आरोपीचे नाव प ा मो नं. खुलासा 

कनवट  ग.ुर.न.ं 

 18/2023 
 कलम 

 188,353, 
504,506, 

34,भाद व  

गु.घ.ता.वेळ.व ठकाण  

द.24/01/2023 रोजी 
सकाळ  07.10 वा. 
गोपी कशन मगंल 

कायालया या बाजसू 

गोकंुदा ता. कनवट  

 

द णसे 2 क. मी  
 
गु हा दाखल तार ख 

वेळ 

द.24 /01/2023 

वेळ 09.17 वा.  
टे.डा .11  वर  

फयाद चे नाव.  

 नेहशीष सधुीर ढबरे वय 32 वष 

पो.कॉ.ब.न.ं562 यवसाय नौकर   

नमेणुक पो. टे. कनवट ता. कनवट 

ज. नांदेड  मो. न.ं 9158867974 

 
आरोपीचे नाव. ;-  

 

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

सा ीदार हे मा अित र  स  यायाधीश नांदेड यांच े स  खटला . 

163/2013 कलम 498,323,भादवी मधील पकड वॉरंट मधील आरोपी 1 

यास वारंट तािमल कर यास गेल ेअसता यानंी ये यास नकार देऊन 

यानें  व यांची प ी यांनी सगंणमत क न िशवीगाळ कर त शासक य 

कामात अडथळा िनमाण क न हु जत घालनू ये यास नकार  देऊन 

तमुची बघनू घतेो अशी धमक  दली व फयाद  व सा ीदारा सोबत 

झटापट केली वगैरे मजकुरा या फयाद व न गु हा दाखल क न 

मा.पोनी साहेब यांच ेआदेशान े पुढ ल तपास कामी psi मामीडवार साहेब 

यां याकडे दल े

 

दाखल करणार 

.hc 1766 पो. टे. कनवट मो. 9011051766 

तपासी अंमलदार 

 psi मामीडवार  साहेब पो. टे. कनवट. मो. न.ं 9404466170 

भार  अिधकार . 

.पो.िन. बोरस ेमो. न.ं 9309737394  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



iksLVs nsxyqj  xqjua %&  39@2023  dye 397]302]34 Hkknoh fn 24-01-2023 
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 

 

iksLVs ps 

uko 

nsxyqj  

 
 

 

xqju ?kMyk rkjh[k 

osG o fBdk.k  & 

fnukad  23@01@2023 

jksth ps 23%30 

oktrk ps  lqekjkl 

fQ;kZnhps jkgrs ?kjh 

yky cgknqj ‘kkL=h 

uxj rjaxckj toG 

nsxyqj rk-nsxyqj  

ft- ukansM- 

 

xqju nk[ky-rk-osG-%  

fn- 24@01@2023  

ps 08%35 -ok  

LVs Mk Ø 15 oj-            

 

xqjua %&   

39@2023   

dye 

397]302]34 

Hkknoh  

 

 

e;rkps uko & 

panzdyk Jhirjko 

ikVhy o; 60 o”kZ  

 

fQ;kZnhps uko %& 

Jhirjko jketh ikVhy o; 90 o”kZ 

O;oklk; lq[koLrq jk-ykycgknqj 

‘kkL=h uxj rjax ckj toG nsxyqj 

eqG gk-;sMqj ¼cq½ rk-nsxyqj ft-ukansM   

eksdz 9921682351   

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 

vkjksihps ukao %& 
vKkr 03 ble  
vkjksih vVd %&  ukgh  
 

xsyk eky &lksU;kps dMs 50 xzWe 
otukps o pkanhps 70 rksG;kps okGs] 
iRuhP;k xG;krhy lksU;kps e.kheaxG 
lq= 10 xzWe otukps] lksU;kph 
cksjekG 15 xzWe otukph] gkrkrhy 
lksU;kph ikVY;k 50 xzWe otukP;k 
vlk lksU;kps nkfx.ks fdaerh 
3]75]000@& : o 70 rksGs otukps 
pkanhps okGs fdaerh 14]000@& : 
vlk ,dq.k 3]89]000@& : pk eky  

[kqyklk %&lknj fouarh dh oj ueqn osGh o fBdk.kh ;krhy vKkr rhu vkjksihus 

lax.ker d:u fQ;kZnhps ?kjkr izos’k d:u pkdqpk /kkd nk[koqu fQ;kZnhps ik; o 

R;kP;k iRuhps ik; o rksaMkyk dkiMkus cka/kqu ?kjkP;k dikVkr Bsoysys lksU;kps dMs 50 

xzWe otukps o pkanhps 70 rksG;kps okGs] iRuhP;k xG;krhy lksU;kps e.kheaxG lq= 

10 xzWe otukps] lksU;kph cksjekG 15 xzWe otukph] gkrkrhy lksU;kph ikVY;k 50 xzWe 

otukP;k vlk lksU;kps nkfx.ks fdaerh 3]75]000@& : o 70 rksGs otukps pkanhps 

okGs fdaerh 14]000@& : vlk ,dq.k 3]89]000@& : pk eky fQ;kZnhph iRuh 

panzdyk Jhirjko ikVhy o; 60 o”kZ frpk [kqu d:u tcjhus pks:u usyk  oxSjs 

tckck o:u xqUgk nk[ky- 
 

nk[ky dj.kkj%& liksfu laxeukFk ijxsokj iksLVs nsxyqj eksua 9028846691  

rikfld vaeynkj %&iksfu Jh ekNjs iksLVs nsxyqj eksua 9168751555 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu Jh ekNjs iksLVs nsxyqj eksua 9168751555 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  

01- ek-Jh Jhd`”.k dksdkVs lkgsc iksyhl v/kh{kd eksua 9823410506 ] ek Jh 

vfcuk’k dqekj lk- vfr-iksyhl vf/k{kd eksua 8802007938 ] ek-Jh lfpu lkaxGs 

lk mifoiksvf/k mifo nsxyqj eksua 9823524529] iksfu Jh fp[kyhdj lk LFkk-xq-‘kk 

ukansM eksua 9822458411 ] iksfu Jh ekNjs iksLVs nsxyqj eksua 9168751555    

gs fn 24@01@2023  jksth ps 09%23 ok  uksan ua- 16 oj jokuk 

?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %&& HksV iq<s pkyq  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 



पोलीस टेशन माळाकोळ  दैनं दन गु हे अहवाल दनांक 24/01 /2023 

पोलीस 

टेशनच ेनाव 

 

गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल 

नंबर, आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 
अटक होय /नाह  

हक कत 

पोलीस 

टेशन 

माळाकोळ   

गुरन ं 

-11/2023  

कलम 

 283 भा द व  

 ग.ुघ. तार ख वेळ 

ठकाण:-  

द.24/01/2023 रोजी वेळ 

11.45वाजता माळाकोळ  

बस थानक ,माळाकोळ  

तालुका  लोहा . 
 
दशा व अंतर:  

द णसे  200 िम 

 
गु हा दाखल:- 

 दनाकं 24/01/ 2023  

च े13:11 वा. 
न द नंबर 12 वर 

 

फयाद च ेनाव :- 

रमाकांत हादराव कदम 

वय 54 वष यवसाय नोकर  

पोहेका /2504 नमेणूक 

पो टमळाकोळ  ता. लोहा  
 मो.न.ं8208061818 

 
 
  आरोपीचे नाव :-  

. 
 
 
 

खलुासा:- सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीन े याची ता यातील काळ  पवळ  जीप ह  

रोडच े म यभागी उभी क न यणेारे जाणारे वासी वर 

रहदा रतस व जी वतास धोका िनमाण होईल अशा थतीत 

उभी केललेा िमळून आला हणून सपोनी  सा.यांच ेआदेशाने 
गु हा दाखल . 

 
तपािसक अंमलदार :-  

पोहेकॉ/ 2504कदम  माळाकोळ  मो.न.ं8208061818 

 
पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. .   

मा. स पो िन डोके      मो. .8652147575 

 
दाखल करणार:- 

HC 954 क लेवार पो टे माळाकोळ . 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



पोलीस टेशन माळाकोळ  दैनं दन गु हे अहवाल दनांक 24/01/2023 

पोलीस 

टेशनच ेनाव 

 

गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण 

व दाखल ता. वेळ 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर, 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक 

होय /नाह  

हक कत 

पोलीस 

टेशन 

माळाकोळ   

गुरन-ं 

12/2022 

 कलम 

 283 भा.द.वी 

ग.ुघ.तार ख वेळ व 

ठकाण:-  

दनांक 24/01/2023  

च े 12:00 वाजता 
माळाकोळ  बस थानक 

,माळाकोळ  तालुका 
लोहा  
 
 
दशा व अंतर :-  

द णसे  200 िमटर 

 
गु हा दाखल:- 

 दनाकं 24/01/2023 

रोजी 13:27 .वा. 
न द नंबर.   13  वर  

 

फयाद चे चे नाव:-   

भाकर आबाराव ीरसागर 

वय. 51.वष यवसाय नौकर  

पोहेकॉ 1888/ने पो टे 

माळाकळ  मो.न.ं9823842188 

 
 
 आरोपीचे नाव:-   

 
 
 
 
 
 
 

खलुासा:- सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख .वेळ  व  

ठकाणी यातील आरोपीन े याचे ता यातील काळ  पवळ  

जीप ह  रोडच ेम यभागी उभी क न यणेारे जाणारे वासी 
व रहदार स व जी वतास धोका िनमाण होईल अशा 
थतीत वाहन उभ े केललेा िमळून आला हणनू  गु हा 

दाखल. 

 
 दाखल करणार :-  

पोहेकॉ /954 क लेवार  माळाकोळ . 

           
तपासी अंमलदार:- 

 HC/1888/ ीरसागर माळाकोळ  मो न.9823842188 

 
पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

मा. सपोिन डोके सर  मो. .8652147575 

 

आरोपीचे पवू इितहास  --  

आरोपीवर केललेे ितबंधक कायवाह    -- 

 
 



        पोलीस टेशन माळाकोळ  दैनं दन गु हे अहवाल दनांक 24/01/2023 

पोलीस टेशनच े

नाव 

 

गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर, आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक होय /नाह  

हक कत 

पोलीस 

टेशन 

माळाकोळ  

गुरनं 

13/2023 

कलम  

283 माणे 

गु हा.घडला तार ख वेळ व 

ठकाण:- 

 दनांक 24/01/2023 रोजी  
12:30 वाजता माळाकोळ  

बस थानक, माळाकोळ  

 तालुका लोहा   
 
दशा व अंतर :-   

द णेस  200 िमटर 

 

गु हा दाखल:-  

दनांक 24/01/2023 

 रोजी 14:35.वा. 
न द नंबर.   14 वर  

 
 

फयाद चे नाव:-  

नामदेव रामधन राठोड वय. 49 वष 

यवसाय नौकर  पोहेकॉ .पो टे 

माळाकोळ  

मोबाइल नंबर.9284536640 

 
 

आरोपीचे नाव :- 

 
. 
 

खुलासा:- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख ,वेळ  

व ठकाणी यातील याचे ता यातील काळ  पवळ  

जीप  ह  रोडच े म यभागी उभी क न येणारे जाणारे 

वासी व रहदार स व जी वतास धोका िनमाण होईल 

अशा थतीत वाहन उभ े केललेा िमळून आला हणून  

गु हा दाखल.  
           

 दाखल करणार :-  

पोहेकॉ/954 क लेवार पो टे माळाकोळ  

 

तपासी अंमलदार:-  

2308पो टे माळाकोळ  मो न.9284536640 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

मा. सपोिन डोके सर  मो. .8652147575 

 

आरोपीचे पवू इितहास  --  

आरोपीवर केलले े ितबंधक कायवाह    --- 

 

 



 

 

पोलीस टेशन  उ माननगर येथील दन दन गु हयाचा अहवाल दनांक. 24/01/2023 

पोलीस टेशनच े

नाव 

 

गु हा र ज टर नबंर व 

कलम 

गु हा घडला ता .  वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर, 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक होय 

/नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनचे 

नाव 

उ माननगर 

गरुनं न. 

09/2023 

कलम 

 324, 323,  

504, 506 भादंवी  
--------------------- 

गु ाचे कारण 

–मारहाणी दखुापत 

झा याने 

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

उिशराच ेकारण :-

फयाद  उपचार क न 

येऊन त ार  जबाब 

दला.  
--------------------- 

 गु हा घडला दनांक 

द.23/01/2023रोजी  
चे 22.00 वा.स.ु 

ठकाण :- फयाद चे 

घरासमोर अगंणात मौज े

दाताळा तालुका कंधार 

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

दशा :- 
द णेस 06 km  
-------------------------- 

गु हा दाखल दनांक:- 

द-24/01/2023 

 वेळ 14.38 वा  
टे.डा न द  11वर 

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

चेक िल टची पुतता केली 
अगर कसे  :-होय 

 

 फयाद चे नाव –  

गगंाधर राम कशन िशंदे वय52 वष 

यवसाय शेती रा. दाताळा तालुका 
कंधार ज हा नांदेड जात मराठा  
मो.न8788817839 

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

एफआर आय त  दली का :-होय  

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

आरोपीच नाव –  

__________________ 

 मयताचे नाव - िनल 

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

 आरोपी अटक  :---   

आरोपी अटक नाह त  

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

खलासा – सादर वनंती क  नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

नमूद आरोपीने मा या घरातील बोरचा पा याचा वॉल बंद का 
केलास या कारणा व न फयाद  स िशवीगाळ क न गजाळ ने व 

थापडा, बू याने,  लाथाने मा न फयाद च ेपाठ त दखुापत केली 
व उजवे हाताचे मधले बोटास दखुापत केली व ठ क ठकाणी 
मु कामार दला.व जीव ेमार याची धमक  दली.व उपचार क न 

येऊन त ार  जबाब दला वगरेै जबाब व न सदरचा गु हा दाखल 

क न मा.स. पो.नी. भारती साहेबांच े आदेशाने पुढ ल त. 

कामीNPC2536 राठोड  यांच ेकडे दला. 
 

दाखल करणार :-- 

  hc- HC1964 म के पो. टे उ माननगर  

 

पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाचे नाव व मोबाईल नंबर:- 

 स. पो. िन भारती सा पो. टे. उ माननगर  

मो.नं.  837898949 

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

 मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माणे:- 

 
 

आरोपीचे पवू इितहास --- 

आरोपीवर केललेे ितबंधक कायवाह   --- 



पो. टे. िवमानतळ गुरन.ं 29/2023 कलम 498(अ), 494, 323, 504, 506, 34 भादवी 

िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

2 3 4 5 6 
िज हा नांदडे, 
पो. ट.े िवमानतळ 

गु हा घ. ता. वेळ  व ठकाणी- 
 द 20.11.2021 ते  

द  22.01.2023 पयत 

 सुम या नगर नांदेड  
 
दशा व अतंर –  

 उ रेस 2km   
 
 गु हा दाखल ता. वेळ –  

द  24.01.2023 रोजी  
वेळ 15.27 वा  
टे.डा. 30 

पो. टे वमानतळ गरुनं.  
29/2023  
कलम  

498(अ), 494, 323, 504, 

506, 34 भादवी 

फयाद -  

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

ठकाणी यातील फयाद चे पतीचे पह ले ल न 

झालेले असताना फयाद सोबत दसुरे ल न केले.व  

आरोपीतांनी संगणमत क न  तु या वड लांकडुन 

दहा लाख पये घेवुन ये हणुन उपासीपोट  घरात 

कोडुन ठेवनु शा र रक मानिसक ,अिथक ञास 

दला.वगरेै मजकुराचे फयाद  अजाव न  मा. पो. 
िन. काकडे साहेब यांच ेआदेशाने गु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास कामी पोहेकॉ/ 1334 जाधव यांचेकडे 

दला. 
दाखल करणार –  

HC 748 कनाके  मो.न.ं 9923888322 

तपास करणार  - 

 पोहेकॉ/ 1334 जाधव  मो.न.ं9923078806 

आरोपीच ेपूव इितहास 

आरोपीवर केललेे ितबधंक कायवाह  

 

 

 

 

 



पो टे  उमर     गुरनं- 17/23 कलम 379,भादवा सह खान आ ण खिनज (िनयम आ ण  वकास )अिधनीयम 1957,4,21 माण े  दनांक- 24.01.23 

ज हा/पो. 
ठाण े

गुरन ंघडला/गु हा 
दाखल/ ा  द.वळे 

गुरन ं/कलम खबर देणार यांचे नाव व प ा 
फयाद /आरोपी 

हक कत 

पो टे चे 

नाव- उमर   

गु हा घडला ता.वेळ 

ठकाणी  
दनाकं  24.01.23 

रोजी 02.00 शेलगाव 

बस थानक रोडवर 

ता.उमर    

 
 
अंतर व दशा- 
पिशम्से    08 क.मी 
 
 

गु हा दाखल ता.वेळ-

24.01.2023 
 च े16.01 

 वा न द नंबर 16 

गुरन-ं  

17/2023  

कलम 

 379,भादवा सह खान 

आ ण खिनज  

(िनयम आ ण  

वकास )अिधनीयम 

1957,4,21 माण े

 
 
गलेा माल .-   

अड च बरास रेती 
10,000 व ट पर क् 

MH- 26 BE-1505 

कंमती  300000 

असा एकुण माल 

310000/- 

फयाद चे नाव-  

 िशवशंकर माधवराव क  ेवय 

42 यवसाय नोकर  सहायक 

पो.िनर क नमेणकु 

पो. टे.धमाबाद  

मो न.9730432436 

 
 
आरोपीचे नाव- 1. 

 
 

आरोपी अटक-नाह  

 
 

 सादर वनंती  क  वर नमुद तार ख वेली व ठकाणी म य ेवीना 
परवाना आड च रेती कं 10,000/-  व चो न नतेाना िमळून 

आला व खाणी व खाणीत ( वकास व िनयम कायदा ) 1957 व 4 

,21 माण ेगु हा दाखल क न  मा.पो.िन.साहेबां या आदेशान े

सपोनी  क-हे यां याकडे दे यात आला आहे. 

 

दाखल करणार-  

पोहेका  2084 खेडकर  

 
तपासीक अंमलदार /   

सपोनी क-हे मो.न.7798354377 

 
पो टे भार  अिधकार  

पो.िन मोहन बळ राम  भोसल े mo.7038833358 

 

आरोपीच ेपूव इितहास िनल 

आरोपीवर केलले े ितबधंक 

कायवाह  

िनल 

 

 



             

 
  

        

 
 

  
  

      
 

   
    

    
     

     
      
 

   
    

 

   
       

    
   

       
   
     

  
   

            
         

        
          
             
            
        
           
          

   
    

            
    
           

    
                                                                             

आरोपीच ेपूव इितहास 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कायवाह  

 

 

 

 



 

पो टे  उमर        िमसीग - 03/23     दनांक- 24.01.23 

ज हा/पो. ठाण े गुरन ंघडला/गु हा 
दाखल/ ा  द.वळे 

गुरन ं/कलम खबर देणार यांच े

नाव व प ा 
फयाद /आरोपी 

हक कत 

पो टे चे नाव- 

उमर   

गु हा घडला ता.वेळ 

ठकाणी  
दनाकं  20.01.23 च े

05.00 वा कजदार यांच े

घरात गोलगेाव ता.उमर    

 
अंतर व दशा- 
  द णसे   10 क.मी 
 
गु हा दाखल ता.वेळ- 
दनाकं  24.01.2023 

 च े16.05 

 वा न द नंबर 18 

 िमसीग – 

 03/2023  
 
 
 
 
 
 
 
  

फयाद चे नाव . 

1शंकर गणपत 

जाधव वय 35 

यवसाय  मजूर  

रा.गोलगेाव 

ता.उमर  मो 
न.8380973012 

 
 
िमसीगं य . . 

गणपत बलीराम 

जाधव वय 70 

रा.गोलगेाव  

ता.उमर   

खुलासा- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यांतील 

कजदार यान ेखबर दली  क याचे व डल गणपत बलीराम  जाधव वय 

70हे याचे मम य झोपल े होत े सकाली पाह ल े असता दसनू न 

आ यान े याचा आज पावतेो शोध घतेला त े िमलून न आ यान ेअज 

द याने पो.िन.साहेबां या आदेशान े वर माण े िमस ग दाखल तपास 

कामी पोहेका  2354 गेडाम यां याकडे दे यात आला आहे. 

 
दाखल करणार-  

पोहेका 2084 खेडकर  

तपािसक  अंमलदार ,.. 

 रमण फ करा गेडाम मो.9421768528 

पो टे भार  अिधकार - 

पो.िन मोहन बळ राम  भोसल े mo.7038833358 

 

आरोपीच ेपूव इितहास िनल 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कायवाह  िनल 

 
 

 



पोलीस टेशन भोकर दनांक 24.01.2023 DCR ची मा हती. 

पोलीस 

टेशन 

गु.घ. ता.वेळ व ठकाण 

ग.ु द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गरंुन व कलम फयाद  

आरोपी 
हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण 

दनाकं  

दनाकं- 22/01/2023 

रोजी राञीच ेवेळ  01.00 

त0े2.00 च ेदर यान मौज ै

बोरगाव फा याजवळ ल 

रोडवर 
 

ग.ु दा. ता. व.े व ठकाण 

दनाकं 24/01/2023 

 च े16.20 व  

न द- नंबर 26 

 

उिशराच ेकारण- 

आज रोजी पो टे यऊेन भेट 

द यान े

गुरन  

36/2023  

कलम-  

379 भादवी 
 
 
 
 

फयाद चे नाव 

तुकाराम व नाथ 

भालेराव वय 42 वष 

यवसाय फ ड ऑ फसर 

रा दगडवाड  कँप 

ता. हदगाव 

मोन.ं8275167201 

 
 

आरोपीच ेनाव- अ ात 

 

आरोपी अटक - 

िनरंक 

खलुासा 

     वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील A.U.107 या र याच े

दपुदर  कर याचे काम अंितम ट यात आ यान े मौजै बोरगाव 

फा याजवळ ल रोडवर लावलले े िसगंनल दाखव याच ेबोड पाच नग 

एक गाव बोड एकुण अस ेसहा बोड कंमती अंदाज े 50,000/- पय े

अंदाज े राञीच े वेळ  01.00 त0े2.00 च े दर यान कोणातर  अ ात 

चोर यांनी चो न उपटुन नले े आहे वगैर मजकुराच े फयाद व न 

माण े गु हा दाखल क न मा. पो.िन. साहेब यांच े आदेशान े पुढ ल 

तपास बट/ पोहेकॉ/2820 जाधव यांचकेडे दला. 

दाखल करणार –  

सपोउपिन दवण ेपो. टे भोकर (PSO) मोन- 9552500385 

तपासीक अमलदार –  

पोहेकॉ/2820 जाधव पो. टे भोकर  

पो ट भार  अिधकार   

पो. िन.पाट ल साहेब  पो. टे भोकर  मो.9923104521 

आरोपीचा पवू इितहास आरोपीचा पवू इितहासमा हत नाह  

आरोपी वर केललेी ितबंधक कायवाह   

 



 पो टे वमानतळ गुरन 30/ 2023 कलम 12 (अ) महारा  जुगार कायदा द. 24/01/2023  
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 

ग.ुघ. ता. वेळ व 
ठकाण -   

दनांक 24/01/2023 

रोजी वेळ अदंाज े
15.30 वा.  चैत य 
नगर रोड बांधकाम 
नगर देशमुख 
काँ ले स बाजसु 
मोक या जागेत 
नांदेड  

 

उ रेस 03 क.मी.  
 
ग.ु दा. ता वेळ – 

 द. 24/01/2023  

रोजी वेळ – 19.36 

टे.डा. न.ं 39     

पो टे वमानतळ  

गरुन   30/ 2023  

कलम  

12 (अ) महारा  जुगार कायदा 
 
िमळाला  माल - 1410/- ईसम नामे  वन 

कशनराव वाघमारे यांच ेता यात NY KALYAN -

O-24/01/2023 मटका जगुाराचे एकुण दोन पान 

काबनची त , एक बाँलपेन व एक काबनचा 
तुकडा तसेच नगद  पये एकुन 1410 /- पये 

यात , 500 पये दराचे 01 नोट , 100 पये 

दराचे 02 नोटा , 50 पये दराचे 07 नोटा , 20 

पये दराचे  08नोटा , 10 पया या  20 नोटा 
असे जगुाराचे सा ह य .2) 680/- ईसम नामे  
शुभम धनुिसंह बैस यांच े ता यात NY MILAN 

DAY -O- 24/01/2023 मटका जगुाराचे , एक 

पान काबनची त , एक बाँल पेन व एक 

काबनचा तुकडा तसेच नगद  पये एकुण 680/- 

पये यात , 100 पये दराचे 03 नोट , 50 पये 

दराचे 03 नोटा , 20 दराचे 05 नोटा , 10 

पया या 13 नोटा असे जगुाराचे सा ह य . 

एकुण 2090 /-   

फयाद  – 

 दपक राजाराम पवार वय 40 

वष य. नौकर  पोलीस नाईक 

ब.न. 1806 ने थािनक गु हे 

शाखा , नांदेड मो. 
9049778800  
 
आरोपी –  
 
 
 

खलुासा - सादर वनंती क , नमुद ता. वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीतांनी  क याण क याण ओपन व 

िमलन डे नावाचा मटका जगुार बेकायदेशीर र या 
खेळत व खेळ वत असताना दोनहजार न वद पये व 

जगुाराचे सा ह यासह िमळुन आले हणुन यांचे व  

कलम 12(अ) महारा  जगुार कायदा माणे कायदेिशर 

फयाद द याने मा. पोिन. सा. यांच े आदेशाने गु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास कामी पोहेका /1334 जाधव 

यांचेकडे दला  
 
दाखल करणार –  

पोहेका/748 कनाके पो टे वमानतळ  

मो. नांदेड 9923888322 
 
तपास करणार –  

पोहेका /1334 जाधव पो टे वमानतळ नांदेड  

मो. 99230 

78806... 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
  



पोलीस टेशन कंुडलवाड   गुरन.ं10/2023 कलम 12 अ मजुका दनांक 24/01/2023    

  पोलीस 

टेशनचे नाव 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

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

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक होय नाह  

हक कत 

पोलीस  

टेशन 

कंुडलवाड   

गुरन.ं 

10/2023 

कलम  

12(अ) मजुका 
 
  
 

गलेा माल:- 

िनरंक 

 
 

िमळाला माल:-  

नगद  2600 . 

व जुगाराच े

साह य 

 

 गु हा घडला  
दनाकं 24/01/2023 च े

00.55 वाजता 
ठकाण:- हनमुान 

मं दराच ेबाजलुा रोडवर 

मौज ेमनुर या.धमाबाद 

 
 
 
 

 गु हा दाखल दनांक:- 

द- 24.01.2023  

वेळ 05.22 वा  
टे डा.नोद न.ं 05 वर  

 फयाद :-  

संजय िलगुंराम यापलवार  वय 32 

वष पो का ँ183 न.े पो. टे. कंुडलवाड   

 

एफआर आय त  दली का :-होय  

 
 आरोपीचे नाव :-  

 

अटक  ता वेळ व टे डा  वर :-  

—----- 

सादर वनतंी क  नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीतानंी प यावर पैस े लावनू ितरट नावाचा जुगार 

खळेत असताना  रोख र कम 2600 पय े व जुगाराच े

सा ह य िमळून आल े हणून वगैरे फयाद व न गु हा 
दाखल क न मा.सपोिन साहेबांच ेआदेशान ेतपास पोहेकाँ 
1921 कदम  यां याकडे दल े

 
 
 
 तपासी अिधकार  :-   

पोहेकाँ/1921 कदम मोन.ं8007753455 

 

 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  

 
 
 



पो टे२ अधापूर ्cr no 18 /2023 द. 24.01.2023 

पो. टे. चे 

नाव  

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

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं 

घडला व दाखल  

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

                 ह ककत  

अधापरू ् ग ुर न_ 

18/२०२3 

कलम_ 

 12(अ) महारा  जगुार 

कायदा. 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द.24.01.2023रोजी 
14.20वा.चे सुमारास पोचेमाय 

मं दरासमोर ल सावजिनक 

रोडवर मौजे िनमगाव 

ता.अधापूर 

 

 प मेस 10 कलोमीटर. 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 24.01.2023  

चे 21.45वा.  
न द नंबर :- 25 वर  

 
 

फयाद  चे नाव :  

संद प संभाजी आणेबोईनवाड वय 36 वष यवसाय 

नोकर  पोना 25 44 नेमणूक पोलीस टेशन 

अधापूर   मोबाईल नंबर 7038518183 . 

आरोपी चे नाव _ 

. 

FIR दले का होय/नाह  :- _होय 

आरोपी अटक___ 

: िमळाला माल_  

नगद  1920 /_ पये 02 मोबाईल कमती अदंाजे 

12,000 /_ पये व जगुाराचे सा ह य असा एकूण 

13,920/_ पयाचा माल_  

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

नमूद आरोपी हे िमलन डे नावाचा व क याण नावाचा 
जगुार खेळत व खेळवीत असताना नगद  1920 /_ पये 02 

मोबाईल कमती अदंाजे 12,000 /_ पये व जगुाराचे 

सा ह य असा एकूण 13,920/_ पयाचा मु ेमालासह 

िमळून आले वगरेै फयाद व न वर माणे गु हा दाखल.  

 

दाखल करणार_ 

 asi नंदे पो. ठाणे अमलदर पो टे अधापूर     

मो. न.9765764482.  

 

तपािसक अमलदर_ 

पो हे का/1074 नरवाडे  मोno_9765764482. 
 

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

 पो. िन    . जाधव साहेब पो. टे. अधापूर ् 

मो. नं. _ 7798834263 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
  



● पोलीस टेशन कंुटूर   गुरन.ं 14/2023कलम.  65ई मराठा दनांक 24/01/2023 

  पोलीस 

टेशनचे 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 आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी 
अटक होय नाह  

हक कत 

पोलीस 

टेशनचे 

नाव कंुटूर  

गरुनं 

14/2023 

.कलम 

.65 ई 

मदाका 
 
  

 गु हा घडला  
दनांक 24/01/2023 चे 20.00 

वाजताचे सुमारास मोज ेकाळा खदु 

बस थानक जवळ ल गितरोधक 

जवळ 

ठकाण: मोज ेकाळा खुद बस 

थानक गितरोधक जवळ 

 

 गु हा दाखल दनांक: 

- द-24/01/2023 

वेळ 22.36वा  
टे डा.नोद न.ं19 वर  

 

िमळाला माल 

देशी दा  िभंगर  सं ा या एकूण 

12 बॉ स ित बॉ स 48 बॉटल 

असा एकूण 576 बॉटल कमती 
असा एकूण 40,320 पयाचा माल 

 फयाद :- 

 शंकर नरस पा 
बु ेवाड वय 37 वष 

पो का 23 78 

तालुका नायगाव 

 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 

आरोपीचे नाव :  

अटक  ता वेळ व 

टे डा  वर :-  

____ 

खलुासा, वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीने यांचे ता यातील टाटा सुमो 
जीप म ये वनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  िभंगर  सं ा असे लेबल असले या 
180 एम एल मते या काचेची सीलबंद 12 बॉ स येक बॉ सम ये 48 बॉटल असा 
एकूण 576 बॉटल कमती असा एकूण 40 320 पयाचा मालाची चोरट  व  

कर या या उ ेशाने वाहतकू कर त असताना िमळून आला असे वगरेै फयाद  

मजकुराव न वर माणे गु हा दाखल  

 
 
 

 तपासी अिधकार  :- 

 पोहेका /2315 सोनकांबळे साहेब पो टे कंुटूर  मो नं 9049117415 

 
 

 पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाचे नाव व मोबाईल नंबर: 

-सपोिन  पुर  साहेब पो. टे. कंुटुर मो.नं.8638543100 

 

 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माणे 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
  



िदनांक24.01.2023
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आरोपीचे नाव
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