
पोलीस टेशन बलोली  गुरन 43/2023 कलम 363 भादवी  दनांक 23/03/2023 

  पोलीस 
टेशनच े

नाव 

गु हा र ज टर 
नंबर व कलम 

गु हा पना अ. ./ ो ह /घडला व दाखल फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नबंर 
आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक होय 
नाह  

हक कत 

बलोली  गरुन 
43/2023 

कलम 363 

भादवी  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला दनां◌ंक:- 
द.22/03/2023 रोजी 17.00 ते 

17.30 वा.चे सुमारास मौ.सगरोळ  

ता. बलोली दशा द णेस 17 क .मी. 
 

 गु हा दाखल दनांक:- 
द 23/03/ 2023 रोजी वेळ 01.14 

वा  टे डा.नोद नं  02 वर  
 
 
 
 
 
 
 

फयाद चे नाव -  
एफ आय आर त 

 दली का :-होय  

 
 

 आरोपीचे नाव:- 1)  अ ात 

   

 आरोपी अटक -- 
आरोपी अटक नाह  

खलुासा---सादर वनंती क , वर  नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद ची मुलगी हे घर  एकट  असताना कोणीतर  
अ ात इसमाने अ ात कर यासाठ  पळून गेले आहे.वगरेै त ार  
जबाब व न गु हां दाखल मा..पोिन साहेब यांच ेआदेशाने  

दाखल करणार:- HC/2310 एस. ह .वडजे पो टे बलोली 
मो.न.9823352310 

तपास करणार- मा.सपोिन माळाळे साहेब पो टे बलोली मोन ं
9518799390 
 

 पोलीस टेशन भार  अिधका  याचे नाव व मोबाईल नंबर:-
पो.िन. न टे साहेब पो. टे. बलोली मो.न.ं9823802677 

 

 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे 

 

 

 

 

 

 
 



 

पो. टे.चे कनवट   आ. . .13/2023कलम 174 Crpc माणे    दनांक 23/03/2023 

पो. टे. चे 
नाव 

अ.म/ृपनाका/ िमिसगं 
घडला व दाखल 

गुरंन/िमिसगं/घडला व 
दाखल  

फयाद चे नाव प ा मोबाईल 
नंबर व आरोपीचे नाव व 
प ा आरोपी अटक होय नाह  

हक कत 

कनवट आ. . . 
13/2023 

कलम174 Crpc माणे  
 
 
     
 

आ. .घडलातार ख वेळ व 
ठकाण :-
दनांक    22/03/2023 

रोजी07:15 

वाजता 
 

 स. द. गोकंुदा द णेस 02 

क.मी.  

दाखल  वेळ दनांक:-  
23/03/2023 

08:42 वाजता 
 टे.डा. . 
06वर 

 
 

उिशराच े कारण:-आज रोजी 
पो. टे.ला येऊन खबर 
द याने. 

 

खबर देणारा :-तुळशीराम उकंडराव 
लोखंडे वय 23 वष यवसाय 
शेती  रा. राजगड  

ता. कनवट  मो. न.ं 
  

 मयताचे नाव   :-  उकंडराव 
सदािशव लोखंडे वय 55वष 
यवसाय 

 रा.राजगड  

ता. कनवट  

   

मरनाच े कारण: शेतातील व हर त 
पडून बुडून मरण पावला. 
  

खुलासा :-सादर वनंती क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी  खबर 
देणार यांचे वड ल यां या शेतात नहेमी माणे गेले असता.व यातील 
खबर देणार हा दपुार  04:00 वाजता बैल णी पाज यासाठ  
व हर जवळ गेले असता. यांचे वड ल मयत हे व हर त पडून 
दस याने यास सरकार  दवाखाना गोकंुदा येथ ेउपचारकामी आणले 
असता डॉ टर साहेबांनी मयत घो षत केल.े व यांचा कोणावर सशंय 
अगर त ार नाह . वगरेै अजाव न स.पो. िन. वाठोरे साहेब यांचे 
आदेशाने अक मात मृ य ूदाखल क न पुढ ल कायवाह  कामी 1052 

 ब डलेवाड  यां याकडे दले.  
दाखल करणार:  Pso/   HC-1766 पवार   पो. टे. कनवट  

मो.न. 7620540203 

 

तपाशीक अंमलदार :- पो.हे.कॉ. 1052  ब डलेवाड  पो. टे. कनवट 

मो.न.ं9923471052 

 

 भार  अिधकार ---मा.  स.पो. िन. वाठोरे साहेब   

मो.न.ं 9923282854 

 िनरंक 

 िनरंक 

 



पो. टे कनवट गुरंन CR. No.75/2023 कलम 283 भा.द. व द 23/03/2023 

पो. टे. चे 
नाव  

गुरन/ं कलम  गु हा घडला व दाखल  फयाद चे नाव व प ा मो न.ं, व 
आरोपीच ेनाव व प ा. 

ह ककत  

पो. टे. चे 
नाव कनवट  

गरंुन 
CR.  No.75/2023 

कलम 283 भा.द. व. 
माणे 

 
.  
 

गु हा घडला द. 
23/03/2023रोजी 

वेळ  12:30वाजता िशवाजी 
चौक पूवस 01 क.मी.  

  ता. कनवट  

 
  

  

गु हा दाखल तार ख वेळ:- 
द 23/03/2023 

वेळ:-13:12वाजता 
टे.डा. .20वर  

 

फयाद चे नाव :- सदािशव 
प.मा णकराव अनंतवार 

 वय 36 वष यवसाय नोकर  

 पो. कॉ./3209 नेमणूक  

पो. टे. कनवट मो.नं. 
84848536 32 
  

आरोपीचे नाव:-   
 

 फयाद स एफ आर ची त दली 
कंवा नाह :- होय 

 

उशीराचे कारण :-  िनरंक 

 

आरोपी अटक तार ख वेळ :- िनरंक 

   

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख  वेळ  व ठकाणी  यातील 
आरोपीने आप या ता यातील ऑटो 
 हा आप या ता यातील ऑटो हे सावजिनक र यावर ल येणारे 
जाणारे लोकांना धोका अटकाव ईजा होईल अशा थतीत 
िमळून आला. वगैरे मजकुरा या फयाद व न 

मा. स.पो.िन. साहेब याचें आदेशाने गु हा दाखल क न hc-

1962 वाडगरेु यां याकडे दला.  
 

 दाखल करणार : PSO/ Hc-2440    लखुळे  मो.नं.9527062710 

 

तपासी अंमलदार   Hc-1962 वाडगरेु  पो. टे. कनवट मो.नं. 
8805981062 
 

पो टे भार  अिधकार  :-  मा. स.पो.िन. वाठोरे साहेब  

मो. न.ं9923282854 

 

 िनरंक 

                                                              

 
 
 
 
 



पो. टे वमानतळ         गू.र.न. 108/2023 कलम 324, 323, 504, 506  भाद व   द 23/03/2023 

पो. टे. 
चे नाव  

गुरन/ं कलम  गु हा घडला व दाखल  फयाद चे नाव व प ा मो न.ं, व 
आरोपीचे नाव व प ा. 

ह ककत  

 
पो. टे 

वमानतळ 

,नांदेड 
 
 
 
 
 
 

ग.ूर.न. 108/2023 

कलम 324, 323, 504, 

506भाद व 

) ग.ु घ. ता.वेळ व ठकाण – 

दनांक 22/03/2023 रोजी 
17.00वा या सुमारास 

ल मीनगरयेथील धुमिसंग 

गाड वाले यांच े घराचे जवळ 

रका या जागेत नांदेड 

दशा व अतंर – पुवस 2 km 
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ –  

द 23.03.2023  रोजी वेळ 

13.29  वा टे.डा .24 
 
 

फयाद  – सुरज राम कशन घेणे वय 19 

वष य. मासोळ  वकणे रा. ल मीनगर 

नांदेड मो न.ं 8975203744 
  
 
आरोपी – 
 
 
उशीराचे कारण-  वलाज क न आज 

रोजी पो. टे ला येवुन त ार दली. 

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

आरोपीने फयाद स जनेु भांडणाचे कारणाव न िश वगाळ क न 

थापडा बु याने मारहाण क न दगडाने डो यात मा न दखुापत 

केली.तु जर मा या परत नादाला लागलास तर तुला जवतं सोडणार 

नाह  असे हणुन धमक  दली.वगरेै जबाबाव न मा. पो. िन. नरवाडे 

साहेब यांच ेआदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी HC 1986 

कानगुले यांचेकडे दला.   
 
दाखल करणार – ASI क याणकर मो.न.ं  9623551038 
 
तपास करणार  - HC 1986 कानगुले मो नं. 9657707486 

 

 िनरंक 

                                          

 

 
 

 

 



पोलीस टेशन कंुटूर गुरन.ं  51 /2023 कलम  379 भादवी दनाकं 23/03/2023 

पो. टेच े

नाव 

गुरण ंव 

कलम 

गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ  

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 
खलुासा  

कंुटूर गुरन 

51/2023 

 कलम 379 

भादवी 
 
 
 
 
 

द. 21.03.2023 च े 14:00 वा. त े

दनांक 22/0 3 2023च े सकाळ  

07:00वा.दर यान  मोज ेकाहाळा खुद 

ता.नायगाव शेत िशवार गट मांक 

25 मधील फयाद च े शेतातील 

व हर वर 

 
 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

23/03/2023 च1े4:59  वा टे.डा न द 

.   18वर  

 
 

फयाद  नाव सोनाजी काशीराम हेडगे 
वय 37 वष यवसाय शेती राहणार 

कहाळा खुद तालुका नायगाव ज हा 
नांदेड मो..न.ं7030648813 

 
 
आरोपीच ेनाव:- अ ात 

 
 

गेला माल:- 

3 H.P पा याची ओसवाल कंपनीची 
सोलर कृषी पंप क. अ.ं17 000/ पय े

िमळाला माल:- िनरंक 

खलुासा_सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकानी 
यातील अ ात चोर यान े फयाद च ेशेतातील व हर मधील 

3HP पा याची मोटार ओसवाल कंपनीची सोलर कृषी पंप 

क. अ.ं17000/- पयाची ितचा काळया रंगाचा पाईप कापनू 

पा याची मोटार वतः या फाय ासाठ  चो न नलेी वगैरे 

मजकुराच ेत ार  जबाब व न गु हा दाखल क न मा.API 

साहेबांच ेआदेशान ेपुढ ल तपास ASI पोल ेसाहेब यां याकडे 

दला 
 

भार  अिधकार  - िशव साद माधवराव क े सहा यक 

पोलीस िनर क पो टे कंुटूर मो. न आ ण .9730432436 

 

दाखल करणार :-HC-2175 मा णक नागोराव जाधव 

पोलीस टेशन कंुटूर  मो. न.ं7798794920 

 

तपािसक अमलंदार- ASI   पोल े साहेब पो टे कंुटूर 

मो.न.9763097222 

 आरोपीचे नाव:- अ ात 

 िनरंक 

 

 
 



पोलीस टेशन अधापूर  गु.र.न. व कलम- 84/2023 कलम महारा  जुगार कायदा कलम 12 (अ) माणे, दनांक-23/03/2023 

अ. .  ग.ुर.न.व कलम गु हा घडलं व दाखल 

तार ख 

फयाद चे नाव खबर देणार 

आरोपीचे नाव व प ा 
      हक कत 

 पो. टे. अधापरू ग.ुर.न. व कलम- 

84/2023 कलम 

महारा  जुगार 

कायदा कलम 12 

(अ) माण,े 

 

गु हा घडला दनांक-

23/03/2023रोजी वेळ   

12:35 अ णाभाऊ साठे 

चौक येथील  मोक या 
जागेत    तालुका 
अधापरू  

 
दशा व  

अंतर- द ण 1 क.मी. 
 

गु हा दाखल दनांक- 

वेळ 23/03/ 2023च ेवा.  
17.18 टेडा.न ं .  मांक 

20 
 
 

फयाद च े नाव- साईनाथ 

कािशनाथ सुरवस ेवय 33 वष 

यवसाय पोलीस उपिनर क 

पोलीस टेशन अधापरू 

मोबाईल नंबर 9766105366 

 

आरोपी नाव. प ा -  
 
 
िमळाला माल — 480 पय े 

नगद  व मटका जुगाराच े

सा ह य 

खलुासा व सादर वनतंी क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपी यान े ीदेवी  नावाचा मटका जुगार वनापरवाना 
बेकायदेशी र या लोकांकडून आक यावर पैस ेघऊेन यानंा कागद  

िच या देऊन मटका जुगार चालवीत असताना िमळून आला वगैरे 

फयाद व न माण ेगु हा दाखल क न व माननीय पो. िन. साहेब 

यां या आदेशान ेपुढ ल तपास HC 2081 मजास यां याकडे दे यात 

आल ेमो.न.9923400081 

  
 

तपासी अमंलदार- मा.HC2081 मजास मो न.ं 9923400081  

दाखल करणार- HC 999 यमकेर पो. टे.अधापरू.मो.न.9923670999 

 
पो टे भार  अिधकार - पो.िन. गायकवाड साहेब मो न.ं 8888717999 

 िनरंक 

 
 
 
 



पो टे तामसा ग.ुर.न.ं22/2022 कलम 12 (अ) म.ुज ुअँ ट माण.े  दनांक 23.03.2023 

पो. टे च े

नाव  

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

तामसा गुरंन 22/2022 

कलम -12अ 

म.ुज.ुका.  
 
 
 
िमळाला माल - 

नगद  450/-   

व मटका 
जुगाराच े

सा ह य 

द.:- 23.03.2023 

रोजी च े13.50 वा स.ू 

आठवड  बाजार तामसा  
ता.हदगाव ज नांदेड.  

 
 
 
 
ग.ुदा.ता.वेळ दनाकं:-- 

23.03.2023 चे 16.48 

वा.न द नं 20  वर. 

 
 

आरोपीच ेपुव इतीहास - 

नीरंक  

 
 
 

फयाद :-   बालाजी हौसाजी 
करवल ेवय 43 वष यवसाय 

पोिलस उपिनर क पो टे तामसा 
ता.हदगाव जी.नांदेड मो नं:-- 
9922101100 
 
 
 
आरोपी च ेनाव व प ा:--  
 
 

आरोपी अटक -/ नाह  

 

आरोपीवर केललेी ितबंधक 

कायवाह -/ नीरंक 

सादर वनतंी क ,वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी याितल 

आरोपीन े वतः या फाय ासाठ  वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या टाईम बाजार नावा या मट यावर पैस ेलावनू 

जुगार खळेत व खेळवीत असताना िमळून आल े हणून वगैरे 

फयाद व न गु हा दाखल. 

 

दाखल करणार-PSO asi डूडूळे पो. टे.तामसा 
मो.न.9022037761 

 
तपासीक अिधकार  यांच ेनाव :--  hc 2498क यानकर    पो 
टे.तामसा मो न:ं--  

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

मा सपोनी ी दळव ेसा पो टे तामसा म  .न.ं7744827771 

 
केललेा तपास:-- 

मा.पोिलस अधी क यां या सचुना:-- 

आरोपीच ेपुव इतीहास - नीरंक  

 

आरोपीवर केललेी ितबधंक कायवाह -/ नीरंक 

 



 

पो. टे. लोहा गुरन.66/2023 कलम 65E  म ो का     द.23/03/2023 

पोलीस टेशन गु.घ. ता.वेळ 

व ठकाण 

 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
 हक कत 

लोहा ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण 

दनांक द 23/03/2023 च े

16.00 वा.चे सुमारास लोहा ते 

पालम जाणारे रोडवर 

सुनेगाव िशवार येथील 

ीिनवास लंच  हॉटेल समोर 

लोहा तालुका लोहा ज. नांदेड 

 

 प मेस 02  कलोमीटर 

अतंरावर  

 
 
 

ग.ुदा. ता. व वेळ --

द.23/03/2023 वेळ 17.28 

वाजता टेशन डायर  न द 

27 वर 

 
   

ग.ुर. 

न.66/202

3 

कलम 65E 

महारा  

ो ह बशन  

कायदा 
 
 
  

फयाद च े नाव- दगबंर द ा य बगाडे वय 53 वष 

यवसाय नोकर  सपोउपनी नेमणूक पो टे लोहा 

मोबाईल नंबर 7775901279  

 
 

आरोपी च ेनाव व प ा:-  
 
 

िमळाला माल = देशी दा  िभंगर  सं ा चे लेबल 

असले या 180 ml मते या काचे या 11 बॉटल 

येक  कंमत 70/- पये माणे एकूण कमती 770/- 

पये चा माल  

 

आरोपी अटक:- नोट स देऊन मु  केले  

 
 

खलुासा -सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपीने लोहा ते पालम जाणारे रोडवर 

सुनेगाव िशवार येथील ीिनवास लंच हॉटेल येथे 

वनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा ची चोर ट व  

कर याचे उ ेशाने देशी दा  िभंगर  सं ाचे लेबल 

असले या काचे या 11 बॉटल सीलबंद 180 ml मते या 

येक  कंमत 70/ पये माणे एकूण कंमत अदंाजे 

770/- पयाचा माल ता यात  बाळगून व  करत 

असताना िमळून आला वगरेै फयाद व न मा पोनी साहेब 

यांच ेआदेशाव न गु हा दाखल 

    

 तपास करणार-HC/2107 खाडे मोबाईल नंबर  
9823703017 
 

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

मो. नं. 8830449911 

 

पो ट भार  अिधकार  -----पो. िन. तांबे साहेब मो. 

.9850188100 

 
आरोपीचा पूव इितहास---- 

 

आरोपी वर केलेली ितबंधक कायवाह   
 

 



  
 

  

गुरन 65/2023 
 कलम 12   (अ) 
मजुका   

िदनांक 23/03/2023 रोजीचे 
16.40 वाजता िवरसणी 
गावात सुदशन नरवाडे यांचे 
घरासमोर सावजिनक रोडवर 
मौ िवरसणी प चमेस 13 
िक मी 
.
 
 
 

िद.23/03/2023रोजी19.30 
वाजतान द .21 वर 
 
 
 
 
 
 

यामसुदंर गंगाधर नागरगोजे वय.42 वष यवसाय-
नौकरी पोहेकॉ/1272 पो. टे.िहमायतनगर 
मो.नं.7083621700 
 
 

 
िमळाला माल- 1) 910-00 पये नगदी 

यात 100  दराचे 08 नोटा 50  दराची 02  नोट 10 
 दराचे   01 नोट. 2) 00-00 डे िमलन नावाचा 

मटका िलहले या तीन न काबन िलहलेली िचठया 
यात पिहला आकडा 299-10 व शेवटचा आकडा 

86-5 असे असलेले व िनळया रंगाची  बॉलपेन,िमलन 
डे टँप,इंक पॅड,कारबन पेपर जु.वा. 
एकुण-910-00 

सिवनय सादर िवनंती की, वर नमुदा ता वेऴी व िठकाणी 
यातील आरोपी  हे  िवनापरवाना बेकायदेशीर री या 
लोकांकडून पैसे घेवुन आक ावर पैसे लावुन,िमलन नावाचा 
मटका जुगार खेळत व खेळवीत असताना,जगुाराचे सािह य व 
नगदी 910 /- . सह मीळुन आला आहे वगैरे मजकुराचे 
िफय दी व न  बाजुस माणे गु हा दाखल क न मा पो िन 
साहेब  यांचे आदेशाने पुढील तपास कामी  HC/2303 
शगणवाड सा. यांचे कडे िदला. 
 

पोहेकॉ /1240 राठोड मो.नं.9420084065 

पोहेकािशगणवाड पो टे 
हमायतनगर मो .न . 9049075521 

पो.िन. ीिब.डी. 
भुसनुरमो.नं. 934774799 

आरोपीचा पूव इितहास---- 

 

आरोपी वर केलेली ितबंधक कायवाह   
 

 
 
 
 
 
 



 

¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 132/2023 कलम 65 ई  म ोॲ  िद. 23.03.2023 

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

देगलूर गूरन. 132/2023 
कलम 65 ई  म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद . 23.3.2023 चे  15.30  वा. चे 
सुमारास  लाईन  ग ी  मु  
र ावर  प ावार  मेडीकल  
दुकानाचे  बाजुला  
 कंुभार ग ीकडे  जानारे  रोडवर   
 
  
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद. 23 .03..2023 रोजी वेळ 18.56  
वा.नोदं नं  36   
 
 

िफयादी चे नाव  - पुनम मोहनराव 
सुयवंशी   वय 32  वष पो उप िन   .ने.   
पो. े . देगलुर मो.न. 9860026652 
 
आरोपीचे नाव  - 
 
िमळाला माल - – िशंदीने भरेलेली 
अंदाजे एक िलटर मतेची ाँ ीकचे 
एकुण 15 पाँकेट ेकी 20/-  
दरा माणे एकुन 300/- चा ो 
गु याचा माल 
 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी 
यातील आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा 
िशंदीने भरेलेली अंदाजे एक िलटर मतेची 

ाँ ीकचे एकुण 15 पाँकेट ेकी 20/-  
दरा माणे एकुन 300/-  ो गु याचा माल सह 
चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन 
िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
तपािसकअंमलदार-    ASI िमरदोडे   ने. पो े 
देगलुर 
 
दाखल करणार- ASI शेख   .ने. पो े देगलुर 
 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 
 

 

 

 

 

 

 



पो. टे.  कनवट  गुरन नं.  :- 76/2023  कलम :-  12(a) मजुका . माणे द. 23-03-2023 

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. न.ं आरोपी 
च ेनाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

कनवट  गुरन नं.  :- 76/2023 

कलम :-  12(a) मजुका . 

माणे  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

द. 23/03/ 2023 रोजी  वेळ 18:10  वा   चहाचे 
हॉटेल जवळ बस थानक रोड कनवट ता. 
कनवट ज. नांदेड पुवस 01 कमी  

 
 
ठकाण :- चहाचे हॉटेल जवळ बस थानक 

रोड कनवट ता. कनवट ज. नांदेड पुवस 01 

कमी  
 

 गु हा  दाखल ता. व वेळ :- द. 23-03-2023 

चे 21:16वा.   न द नबंर :- 31 वर  

 
 

उिशरा चे कारण :-  

 
  

फयाद  चे नाव:- द ा य बापुराव मामीडवार वय 

56 वष यवसाय-  नौकर  ेड पोउपिन नेमणूक 

पो. टे. कनवट ता. कनवट ज. नांदेड  

 मो. नबंर 9404466170  

 
 
आरोपी चे नाव :-   

 

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 
 
आरोपी अटक :-  

 

सादर वनतंी क , वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी हा लोकांकडून आक यावर पैस े घेऊन व 

लोकांना आक याचे िच या देऊन वतः च ेफाय ासाठ  

क याण लोज नावाचा मटका जगुार खेळत व खेळ वत 

असताना िमळुन आला वगरेै मजकुरा या फयाद व न 

वर माणे गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी 
HC/1062 वाडगुरे यांचेकडे दले.  

 
तपािसक अमंलदार :-  Hc/1062 वाडगुरे पो. टे. कनवट  

मो. नं. 8805981062  

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

पो. िन. वाठोरे साहेब पो. टे. कनवट  मो. नं. 
9923282854  
 
 

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

 मो. नं. 

आरोपीचा पूव इितहास - िनरंक आहे. 

ितबंधक कारवाह  - िनरंक आहे. 

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर गुरन कलम.97/2023 कलम  12 (अ)  मु जु का  दनांक 23/03/2023 

पो. टे. 

चेनाव  

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग 

घडला व कलम  

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग 

घडला व दाखल  

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

                 ह ककत  

भोकर गरुन नंबर व कलम.97/2023 

कलम  12 (अ)  मु जु का 
 
 

िमळाला माल- 1) 1140/- यात 

200/- पये दरा या 3 नोटा, 100/- 

पये दरा या 3 नोटा, 50/- पये 

दराची 4 नोटा 10/- पये दरा या 4 

नोटा असे एकुण 1140/- पये 2)00/- 
एका पांढ या रंगाचे िच ीवर इं जीत 
23.3.23 KC असे िलहलेले व मटका 

जुगाराचे आकडे िलहलेले असे 3)00/- 
एक िनळया रंगाचा बॉलपने 
जु.वा. क.अ.1140/- असे एकुण 
 

गू.घ.ता. वेळ व ठकान - दनांक 
23/03/2023 रोजी वेळ 18.40 
वा. रे वे गेटचे अंडर ाऊड ि ज 
जवळ भोकर 
 

 
गु हा दाखल तारीख वेळ व न द 

मांक दनांक 23/03/2023 च े

20:14 वाजता न द मांक 22 

फयादी-चं कांत गो वदराव 
आर कलवार वय 31 वष 

वसाय नौकरी पोकॉ/527 
नेमणुक पोलीस टेशन भोकर 
मो. . 8956717151 

 
आरोपी  

खुलासा---खुलासा सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपी ह ेआज दनांक 23/03/2023 रोजी 

18.40 वा. सुमारास भोकर शहरातील रे वे गेटचे अंडर ाऊड 
ि ज जवळ क याण लोज नावा या मटकाचे आक ावर पैसे 
लावुन जुगार खेळत व खळेिवत असतांना िमळुन आला. 
या यावर मटका जुगार रेड केली असता यांचे ता यातुन 

जुगाराचे सािह य तसेच नगदी रोख र म असा एकुण 1140/- 
पया या मालासह िमळुन आले हणुन वगैरे फयाद व न वर 
माणे गु हा दाखल क न मा. पो. िन. साहबे यांचे आदशेाने 

पढुील तपास कामी पोहकेॉ / 2401 जाधव यांचे कड़े दला. 

 दाखल करणार- पोहकेॉ 69 जाधव पो टे भोकर (PSO) मोन 

9373304540 

तपासी अमलदार -  पो H.C.2401 जाधव मोबाईल नंबर 98 

50 49 31 10 
भारी अिधकारी माननीय पोलीस िनरी क उबाळे साहेब 

मोबाईल नंबर 9823045224 

   

आरोपीचा पूव इितहास - िनरंक आहे. 

ितबंधक कारवाह  - िनरंक आहे. 

 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न.98/23 कलम 12 (अ) मु. जु. का. दनाकं 23/03/2023 

पो. टे. 

चेनाव  

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग 

घडला व कलम  

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग 

घडला व दाखल  

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

                 ह ककत  

भोकर गरुन नंबर व कलम.98/2023 

कलम  12 (अ)  मु जु का 

 

 

 

िमळाला माल-1) 1280/- 

यात 100/- पये दरा या 10 

नोटा, 50/- पये दराची 3 

नोटा, 20/- पये दरा या 2 

नोटा 10/- पये दरा या 9 

नोटा असे एकुण 1280/- पय े

2)00/- एका पांढ या रंगाच े

िच ीवर इं जीत 23.3.23 KC 
अस ेिलहललेे व मटका जुगाराच े
आकडे िलहलले े असे 3) 00-

00/- एक िनळया रंगाचा 
बॉलपेन ज.ुवा. क.अ. 
 
 

गु हा घडला ता वेळ व ठकान:- 
दनाकं 23/03/2023 रोजी वेळ 

19.00 वा. म छी माकटच े बाजुस 
आसावा िज नग या मोकळया – 
जागेत 
 

 

 
गु हा दाखल तारीख वेळ व न द 

मांक :- दनांक 23/03/2023 च े

20:23 वाजता न द माकं 24 

 

 

फया द:-  चं कांत 
गो वदराव आर कलवार वय 
31 वष वसाय नौकरी 

पोक /527 नेमणुक पोलीस 
टेशन भोकर मो. . 

8956717151 

 

 
आरोपी :-  

खलूासा -खलुासा सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख 
वेळी व ठकाणी यातील आरोपी ह े आज दनांक 
23/03/2023 रोजी 19.00 वा. समुारास भोकर 
शहरातील म छी माकटचे बाजसु आसावा िज नग या 
मोक या जागेत क याण लोज नावा या मटकाच े
आकडयावर पैसे लावुन जगुार खेळत व खेळिवत 
असतांना िमळुन आला, या यावर मटका जुगार रेड 
केली असता यांचे ता यातुन जुगाराचे सािह य तसचे 
नगदी रोख र म असा एकुण 1280/- पया या 

मालासह िमळुन आले हणुन वगैरे, फयाद व न वर 
माण े गु हा दाखल क न मा. पो.िन. साहबे याचं े

आदशेाने पुढील तपास कामी पोहकेॉ / 2401 जाधव याचं े

| कडे दला. 

 दाखल करणार- पोहकेॉ 69 जाधव पो टे भोकर (PSO) 

मोन 9373304540 

तपासीक अमंलदार - पोहकेॉ / 2401 जाधव पो. टे 

भोकर मो.नं. 9850493110 
भारी अिधकारी माननीय पोलीस िनरी क उबाळे 

साहबे मोबाईल नंबर 9823045224 

आरोपीचा पूव इितहास - िनरंक आहे. 

ितबंधक कारवाह  - िनरंक आहे. 

 



पोलीस टेशन मु माबाद गुरनं.47/2023 कलम 12 अ मु ज ुका दनांक 23/.03/.-2023 

   पोलीस टेशनचे 
नाव 

 गु हा र ज टर नंबर व कलम  गु हा पना का/  फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व होय नाह  

हक कत 

मु ामाबाद ग.ुर.न.47/2023 कलम 

12अ म.ुज ुका 
 
 
 
 
 गु हा दाखल करणारे–

.पोहेका 2000 सुरनर मो 
नंबर. 

गु हा घ. ता.वेळ 

ठकाण- 

द.23/03/2023 रोजी  
वेळ 18.30वाजता 
समुारास ॉपर 

मु माबाद बस 

थानकाच े बाजूला 
यादव गायकवाड यांच े

पान शॉप च े समोर 

रोडवर मु माबाद  

 
 

गु हा  दा. ता.वेळ 

दनांक 23/03/2023 च े

19.30वाजता न द 28 

वर 

 

फयाद -गजानन द ा 
काळे वय 37 वष यवसाय 

नौकर  पोउपिन नमेणूक 

पो टे मु माबाद मोबाईल 

मांक 9850072078 

 
 
 
आरोपी-  
 
िमळाला माल–नगद  940-

/ पय ेव जुगाराच ेसा ह य 

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

आरोपीन ेमु माबाद बस थानकाच ेबाजलूा यादव गायकवाड यांच े

पान शॉप समोर रोडवर चालत फरत लोकांकडून िच यावर आकडे 

िलहून देऊन व पैस े घऊेन क याण नावाचा मटका जुगार वतःच े

फाय ासाठ  खेळत व खेळवीत असताना िमळून आला वगरेै  फयाद 

व न गु हा दाखल क न मा.सपोिन साहेब यां या आदेशान ेतपास 

आडेकर HC 1996 यांना दला  
 
 
तपासी अिधकार :HC1996 आडेकर पोलीस टेशन मु माबाद 

मो न ं8668750448 

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

मु माबाद.मो.नं9823156052 

 
 

आरोपीचा पूव इितहास - िनरंक आहे. 

ितबंधक कारवाह  - िनरंक आहे. 
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पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न. 99/23 कलम 65 (ई) महारा  दा बदंी कायदा  दनांक 23/03/2023 

पो. टे. 

चेनाव  

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसंग घडला व कलम  

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग घडला व 

दाखल  

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

                 ह ककत  

भोकर गु हा नंबर व 
कलम.99/2023 कलम 65 

(ई) महारा  दा बंदी 

कायदा  

गू.ध ता वेळ व ठकान - दनांक 
23/03/2023 रोजी वेळ 17.30 वा. 
सोमठाणा ते कनी जाणारे रोडवर मसलगा 
येथील शषेेराव िबरगाळे यांचे शेताजवळ  

 

िमळाला माल- 980.00 एका नॉयलॉन या 
िपशवी म ये दशेी दा  भगरी सं ाचे 
लेबल असले या काचे या 180 एम.एल. 

या िसलबंद 14 बॉटल येक  कमत 

70/- दरा माण.े 

 
गु हा दाखल तारीख वेळ व न द मांक:- 
दनांक 23/032023 चे 22:41वाजता 

न द मांक 29 

फया द -बालाजी सोनाजी ल टवार 
वय 53 वष वसाय नौकरी 

पोहकेॉ/2078 पोलीस टेशन भोकर 

ता. भोकर मो.नं. 9767114720  

 

 

 

आरोपी:-   

खूलासा -----सादर िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकानी 
यातील आरोपी याचे ता यात िवनापरवाना बेकायदेिशर 
र या एका हातात एका नॉयलॉन या िपशवी म ये दशेी दा  
भगरी सं ाचे लेबल असले या दशेी दा  भगरी सं ा या 

180 एम.एल. मते या िसलबंद काचे या एकुण 14 बॉटल 

येक  कमती 70/- पये माणे असे एकुण 980/- पयाचा 

दा ने भरले या सीलबंद  बॉटल चोरटी िव  करर याचे 
उ शेाने िमळुन आला वगैरे फयाद व न वर माणे गु हा 
दाखल क न मा पो िन साहबे यांचे आदशेाने पूढील तपास 
पोहेकाँ 2078 ल टवार यांचे कड ेदे यात आला आह े 

दाखलकरणार- पोहेका/69 एम. डी. जाधव, पो. टे भोकर 

(PSO) मो.न.9552500385 

 

तपािसक अंमलदार- पो.ह.ेकॉ. /2078 ल टवार पो. टे भोकर 

मोनं 9767114720 

 
भारी अिधकारी माननीय पोलीस िनरी क उबाळे साहेब 

मोबाईल नंबर 9823045224 

   

आरोपीचा पूव इितहास - िनरंक आहे. 

ितबंधक कारवाह  - िनरंक आहे. 

 



 



 



 





पोलीस टेशन हादगाव  गुरन.ं 60/2023 कलम. 294,323,504,506,34 भादवी  माण े दनांक 23/03/2023 
  

  पोलीस 
टेशनच े

नाव 

गु हा र ज टर 
नंबर व कलम 

गु हा पना अ. ./ ो ह /घडला व 
दाखल 

फयाद चे नाव व प ा 
मोबाईल नबंर आरोपीच े
नाव व प ा आरोपी 
अटक होय नाह  

हक कत 

हदगाव गरुनं. 60/2023  

कलम. 294, 323 

504,506,34 

भादवी  माणे 

 
 

  
 
 
 
 

गु हा घडला दनांक 

द 23/03/2023वेळ 18.00 

वाजता चे सुमारास फयाद चे 
शेतात धु  यावर िशवपुर  िशवार 
उ रेस 15 कमी 
 

दशा : उ रेस 15 कमी  
 
 
 

 गु हा दाखल दनांक: 
- द-23/03/-2023 वेळ21:44 टे 
डा.नोद नं.  26 वर                   

 

फयाद चे नाव :-   
 मनोहर द राव 
च हाण वय.75 वष 
यवसाय, शेती रा 
िशवपुर  ता हदगाव 
जला नांदेड मो .न  

 

आरोपीचे नाव प ा  

एफआर आय 
त दली. होय 

 

 आरोपी अटक :- 

खलुासा.-------सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी यांनी संगणमत क न फयाद स शेताचे धूयावर 
असताना वनाकारण भांडणाची कारणाव न वादावाद  क न िछनाली या 
तू या मायला झव तू लई माजलास असे हणून अ ील िशवीगाळ 
क न थापडबु याने त डावर व इतर ठकाणी मारहाण क न याची प ी 
भांडण सोडव यासाठ  आली असता ितला पण िशवीगाळ क न मारहाण 
केली व तु हा दोघांना जवंत मा न टाकतो असे हणून जवे 
मार याची धमक  दली वगरेै जबाबावर मा पो.िन.साहेब यांचे आदेशान े
तपास पोहे का 1863 कादर यां याकडे दला  
 

 तपासी अिधकार ---पोहेकॉ 1863 कादर मो . न. 9860202126 

 

दाखलकरणार:- - HC 1099गायकवाड पो. टे हदगाव  

 

 पोलीस टेशन भार  अिधका  याचे नाव व मोबाईल नंबर:-पो.िन. पवार 
साहेब पो. टे. हदगाव मो.नं. 8806994154 
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उशीराचे कारण
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iksLVs fcyksyh  xqju uacj &  44@2023 dye 295 ¼ ½] 505 ¼2½ Hkknoh fnukad 23@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  
 
fcyksyh   

xqUgk ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k & 
fnukad 23@03@2023  
ps 10%00 oktrkph 
lqekjkl Qslcqd 
çdkf'kr 

?kVukLFkG %& 
Qslcqd çdkf'kr 
 
- - 
fn'kk o varj & 
nf{k.ksl 08  fdyks 
ehVj 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-

%& fnukad 

23@03@2023 ps 

23%45 uksan ua- 25 

xqUgk@ vijk/k dzaekd  
xqju uacj &  

44@2023 dye 

295 ¼ ½] 505 ¼2½ 

Hkknoh  

 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
çdk'k f'kokth HkaMkjs o; 32 
o"kZ jkg.kkj feudh rkyqdk 
fcyksyh eks- 9011555241 
]7999491922 
 
 
-,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  

 

vkjksih vVd rk osG %& ukgh 

 

 

[kqyklk%& - lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osG o fBdk.kh ;krhy  
vkjksihus QslcqdP;k ek/;ekrwu vkiY;k ckikP;k gÙkhyk T;kauk okVs 
xksMok R;kr uhp voyknhuk l.k vkgs xq<hikMok f=okj oanuk N=irh 
'kaHkqjkts v'kh iksLV fganw /kehZ; yksdkapk vieku dj.;klkBh –"V 
mís'kkus çlkfjr dsysyh vkgsr oxSjs etdqjkyk ys[kh vtZ çkIr >kys 
o:u ojçek.ks xqUgk nk[ky d:u ekuuh; iksyhl lkgsckaP;k vkns'kkus 
iq<hy rikl liksuh ekGkys ;kaP;kdMs fnyk vkgs lnj dq.kkph ekfgrh 
[kkl onhZ vgokyk}kjs ofj"Bkauk ekfgrh fnysyh vkgs-- 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& Jh-iksyhl fujh{kd u#Vs iksLVs 
fcyksyh eks ua  9823802677  fn- 23@03@2023 ps 23%51 uksan u- 26 oj  
gs fnukad 23@03@2023 jksth  ps  23%51   ok uksan ua-26  oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& Jh-iksyhl fujh{kd u#Vs iksLVs fcyksyh eks ua  
9823802677  
rikfld vf/kdkjh %& liksuh ekGkys   iksLVs  fcyksyh  eks- 9518799390 
nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW@ 1963 xqMeyokj iksLVs fcyksyh eks- 
8421453868 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh%& liksfu fM fM lksuldj 9922253039 
lax.kd vkWijsVj%& eiksdkW@2673 fnik dkacGs  eks-ua- 9766812295 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  


