
पो टे नायगाव आमृ नं कलम द

पो टे चे नाव आ वकलम आ घता वेळ व ठकाण फयाद चे नावआरोपी चे
नाव व प ा

हक कत

नायगाव आ

कलम

मर याचे कारण
पा यात पडून

डुबनू मृ यू

आ घडला ता वळे व
ठकाण
द चे

ते दनांक

चे वाजता
दर यान खांडगाव गावा
लगतचे कॅनल म ये

द णसे कमी

आ दाखल
द रोजी
वेळ
न द मांक

उिशरा चे कारण िनरंक

खबर देणार
माधव नामदेव घ टेवाड
वय वष यवसाय
मजुर राखंडगाव तालुका
नायगाव ज हा नांदेड
मो नं

मयताचे नाव
नामदेव साधू घ टेवाड वय

वष यवसाय मजुर
राखंडगाव ता नायगाव

खलुासा सादर वनंती क वर नमूद ता वेळ व ठकाणी यातील मयत हा
दनांक रोजी वाजता समुारास सडंासला जातो हणनू
घ न गेला परंतु घर परत आला नाह दनांक रोजी वाजता
समुारास मैदाचे ेत गावालगतचे कॅनल म ये िमळून आले सदर मयत कॅनलचे
पा यात पडून बुडून मृ यू पाव याचा अज द याव न मा पो िशंदे साहेब यांचे
आदेशाने आ दाखल क न पुढ ल चौकशी कामी मु तापुरे यांचे कडे
दे यात आले

आ दाखलकरणा याचे नाव
टो पे पोलीस टेशन नायगाव

तपासीक अंमलदार
मु तापुरे मो नं

पो टे अिधनाव व मो नं
मा पो िन िशंदे साहेब मो नं

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  
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HkkX;uxj 

 

xqUgk  -?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k &  

fn-07@02@2023 jksth  jk=h 

ps  00%30 rs 01%00  ok ps 

lqekjkl -:Dehuh fuokl 

guqeku eafnj jksM Jhuxj 

ukansM 

 
fn’kk o varj %& 
 nf{k.ksl 02 fd-eh  
   
xqUgk nk[ky-rk-osG-%&  

fn-08@02@2023  

osG 01%18  

LVs-Mk-ua-03 

xqju@vijk/k 

dzaekd  

xqju   

57@2023 

dye 

 302]  

Hkk-na-fo- 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
xksiky jkejko ykMds o; 
23 o”kZ O;-vWVks pkyd jk-
:Dehuh fuokl guqeku 
eafnj jksM Jhuxj ukansM 
eksdz 9623712117  
tkr gVdj 
-,Qvk;vkj izr fnyh 

dk; gks; 

vkjksihps ukao o iRRkk 
%&vKkr 
 

e;rkps uko %&  
jk/ks’kke feBqyky vxzoky 
o; 23 o”kZ jk-ekjskrh 
eafnjJhuxj ukansM 
 

vkjksih vVd rk osG %& 

ukgh 

[kqyklk -lknj fouarh dh oj ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhye;r ukes jk/ks’kke 
feBqyky vxzoky o; 23 o”kZ jk-ekjskrh eafnjJhuxj ukansM ;kl dks.khrjh vKkr 
dkj.kko:u dks.khrjh rh{.k gR;kjkus Nkrhr cjxMhr ]naMkoj oikBhr Hkksldqu 
R;kl Nrko:u [kkyh <dyqu nsoqu xaHkhj t[keh d:u ftos Bkj ekjys Eg.kqu 
xqUgk nk[ky- 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& Jh-iksyhl vf/k{kd lkgsc ukansM Jhd”̀.k 
dksdkVs eksdz 9823410506 ¼02½ vij iksyhl vf/k{kd Hkksdj pktZ ukansM ‘kgj Jh 
[kaMsjko /kj.ks eksdz 9922995846 ¼03½mi-fo- iksyhl vf/kdkjh brokjk pktZ 
ukansM ‘kgj Jh-fl?ns’oj Hkksjs eksdz 7798688865 04½ iksfu vk<s iks-LVs HkkX;uxj 
eksdz 9552082544-¼05½ liksfu fduxs iks-LVs- HkkX;uxj eksdz 9921010100 gs 
fnukad 07@02@2023 jksth ps 16%12   ok uksan ua- 32 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  
fnukad 07@02@2023 jksth ps 21%26 ok uksan ua- 48 oj jokuk  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu vk<s iks-LVs HkkX;uxj eksdz 9552082544 
rikfld vf/kdkjh %& liksfu fduxs iks-LVs- HkkX;uxj eksdz 9921010100  
nk[ky dj.kkj %&liskfu dkacGs iks-LVs HkkX;xuj eksdz 9823031227 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh %&  
iksmifu Vh-ts-iBk.k iksyhl fu;a=.k d{k ] ukansM eks]ua] 7775924678 
 lax.kd vkWijsVj%& eiksuk @2584 fgaxksys  eks- ua- 8484883458  
?kVukLFkG%&-:Dehuh fuokl guqeku eafnj jksM Jhuxj ukansM 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 68/2023कलम 65 ई  म ोॲ  िद 08.2.2023 

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

68/2023 
कलम  
65 ई  म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद 08.02.2023 रोजी वेळ 13.15  
वा आरोपीचे घरासमोर भ ापुर  
ता. देगलुर  
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 08 .02..2023 रोजी  
वेळ 14.30 वा 
.नोदं नं  27 
 
 
 

िफयादी चे नाव  - 
सुधाकर द ा मलदोडे  वय 36 वष 
पोका1788 ने.   पो. े . देगलुर  
मो.न. 8888292576 
 
आरोपीचे नाव ----- 
 
िमळाला माल – 
देशी दा  िभंगरी सं ा असे लेबल 
असले ा 180Ml मते ा एकुन 08 
िसलबंद बॉटल ेकी िक 70 
दरा माणे असा एकुन 560  

ो.गु याचा माल  

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा देशी दा  
िभंगरी सं ा असे लेबल असले ा 180Ml मते ा एकुन 
08 िसलबंद बॉटल ेकी िक 70 दरा माणे असा एकुन 
560  ो.गु याचा ो.गु याचा माल सह चोरटी िव ी 
कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला वगैरे 
जबाब व न गु ा दाखल   
 
दाखल करणार-  
सपोउपिन शेख.ने. पो े देगलुर 
  
तपािसकअंमलदार-    
 पोना 2332 प ेवाडे ने. पो े देगलुर 

 
पो े  भारीअिधकारी नाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 
 

 

 

 



 

 पो. टे. कंधार  आ.म.ृन.06/2023   कलम 174 CRPC  द.08/02/2023. 

पो. टे. च े

नाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  
 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.म.ृन.  

06/2023 

कलम 

 174 
CRPC.  

  आ.म.ृघडला:- 
 द.30/12/2022  चे  09.00 

वाजता  चे दर यान  सरकार  

दवाखाना व णुपुर  नांदेड 

वाड मांक 01 म ये  

 

 पूवस  50.K. M. . 
 
आ .म.ृदाखल:-  

द.08/02/2023 

 वेळ 14.04 वा. 
टेशन डायर  न द  28  वर.  

 
 
 
 

खबर देणार :-  

एस .के.बयास -HC.2093 नोकर  पोलीस 

टेशन नांदेड ामीण ज.नांदेड  .  

मोबाईल नंबर. नाह . 

FIR त दली का:- होय 

 मयताचे नाव व प ा,, :-  
भानुदास पुंडिलक क े  वय 58  वष रा. 
हाडोळ  ता. कंधार.  

 उिशरा चे कारण:- 

 सदर AD. कागदप  -NPC- 2730 टाकरस 

यांच ेकडे अस याने व ते गरैहजर अस याने 

यांनी कागदप  एका दकुानात ठेवले या 
ठकाणाहून PC-820 वां े यांनी ह तगत 

क न पोलीस टेशनला हजर के याने AD  

दाखल.  

मरणाचे कारण :-  

 कोणतेतर  वषार  औषध प यान े

उपचारादर यान मरण पावला .  

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

यांनी द. 29-12-2022 रोजी 16.00 वाजता वतः चे शेतात हाडोळ  ( )  येथे 

दा चे नशेत कोणते तर  वषार  औषध प याने यास उपचार कामी 
सरकार  दवाखाना व णुपुर  नांदेड वाड मांक 01 म ये शर र केले असता 
उपचारादर यान द. 30.12.2022 चे  09.00 वाजता मरण पावला अशी 
कागदप  आज रोजी ह तगत क न वर माणे मा.पो.िन. साहेबांचे आदेशाने 

आ.म.ृ दाखल.  

 

दाखल करणार:- - 

ASI-/ कांगणे साहेब पोलीस टेशन कंधार 

 मोबाईल नंबर:-9421761652. 

तपासीक अमलदार:-- --- 

PSI/ मुखेडकर साहेब नेमणूक पोलीस टेशन.  कंधार 

 मो.  :- 8308840863. 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

मा. पो. िन. पडवळ साहेब  पो . टे.  कंधार  

मो . . 9420841070.  

 

 

 



ो  पो. टे. लोहा  गुरन 29 / 2023 कलम 283  भादवी द.08/02/2023 

पो. टे. चे 

नाव 

     ग.ुर.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाह  

               हक कत  
 

लोहा 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन 

. 29/2023 

 कलम 

 283 भादवी 

 गु हा घडला: - 
 द. 08/02/2023 रोजी  
12.30 वाजता बालाजी 
मे डकल मने रोड लोहा 
समोर सावजिनक रोडवर  

ता. लोहा ज हा नांदेड 

 
 
 
गु हा दाखल:-  

द.08/02/2023 

वेळ 14.03 वाजता  
टेशन डायर  न द 14 वर      

 
 

फयाद  -   

कृ णा जगद श सयूवशंी वय 

52 वष यवसाय नोकर  

पोलीस हेडकॉ टेबल ब कल 

नंबर 17 54 पोलीस टेशन 

लोहा  
मो  70 57 52 41 34 

 
 आरोपी चे नाव व प ा- 
    
 
आरोपी अटक:- नाह  

 

खलुासा; ----        सादर वनतंी क    वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी    यातील आरोपीन े याचे ता यातील टॅ सी जीप 

मांक ह   बालाजी मे डकल समोर मने रोड लोहा येथे 
सावजिनक रोडवर येणा या जाणा या वाहनास अडथळा िनमाण 

होईल व येणारे जाणारे लोकाचं ेजी वत आस धोका होईल अशा 
थतीत उभी केली .वगैरे फयाद व न मा।. पोिलसांनी ी 

बोमलवाड साहेब यां या आदेशान े गु हा दाखल क न पुढ ल 

तपास कामी पोहे का 24 83 साखरे यां याकडे दला 
 
दाखल करणार – 

पोहेका 999 यमेेकर पो. टे. लोहा मो. न 9923670999 

 
  तपासी अंमलदार -   

पोहेका 2483 साखरे पोलीस टेशन लोहा मो  9823015483 

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

  मा.पोिन/ बोमलवाड साहेब मोन 
             

 

 

 



 

पो. टे. लोहा  गुरन  30/ 2023 कलम 283  भादवी द.08/02/2023 

पो. टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  
 

लोहा 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन. 

 30/2023  

कलम 

 283 भादवी 

 गु हा घडला: -  
द. 08/02/2023 रोजी  13.45 

वाजता सगंेवार मे डकल मने 

रोड लोहा समोर सावजिनक 

रोडवर  ता. लोहा ज हा नांदेड 

 
 
गु हा दाखल:-  

द.08/02/2023 

वेळ 14.33 वाजता 
 टेशन डायर  न द 15 वर      

फयाद  –  

 कृ णा जगद श सयूवंशी वय 52 

वष यवसाय नोकर  पोलीस 

हेडकॉ टेबल ब कल नंबर 17 54 

पोलीस टेशन लोहा 
 मोबाईल मांक 70 57 52 41 34 
 
 आरोपी चे नाव व प ा-   
 
आरोपी अटक:- नाह  

 

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

आरोपीन े याचे ता यातील अँ पे आँटो  हा सगंेवार मे डकल 

समोर मने रोड लोहा यथेे सावजिनक रोडवर यणेा या जाणा या 
वाहनास अडथळा िनमाण होईल व यणेारे जाणारे लोकांच े

जी वत आस धोका होईल अशा थतीत  तां क बघाड 

नसताना उभा केललेा िमळुन आला .वगैरे फयाद व न मा।. 
पोिलसांनी ी बोमलवाड साहेब यां या आदेशान ेगु हा दाखल 

क न पुढ ल तपास कामी पोहे का 408 क े  यां याकडे दला  
दाखल करणार – 

पोहेका 999 यमेेकर पो. टे. लोहा मो. न 9923670999 

 
  तपासी अंमलदार –  

 पोहेका 408 क े पोलीस टेशन लोहा मो  9730726378 

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

    मा.पोिन/ बोमलवाड साहेब मोन 8080885533 

 

 

 



 
पो. टे. लोहा  गुरन  31/ 2023 कलम 283  भादवी द.08/02/2023 

पो. टे. च े

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  
 

लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन.  

31/2023 

 कलम  

283 भादवी 

 गु हा घडला: - 
 द. 08/02/2023 रोजी  12.40 

वाजता   बालाजी मे डकल मने 

रोड लोहा समोर सावजिनक 

रोडवर  ता. लोहा ज हा नांदेड 

 
 
गु हा दाखल:-  

द.08/02/2023 

वेळ 15.20 वाजता  
टेशन डायर  न द 16 वर       

 
 

फयाद  –  

 काश यादवराव साखरे वय 52 

वष यवसाय नोकर  पोलीस 

हेडकॉ टेबल ब कल न ं24 83 

पोलीस टेशन लोहा मोबाईल 

मांक 98 23 0 15 48 3 
 
 
 आरोपी चे नाव व प ा-   
1)    
  

आरोपी अटक:- नाह  
 

खलुासा;  सादर वनतंी क    वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी    
यातील आरोपीन े याचे ता यातील  काळ  पवळ  जप  ह   

बालाजी मे डकल समोर मने रोड लोहा यथेे सावजिनक रोडवर 

येणा या जाणा या वाहनास अडथळा िनमाण होईल व येणारे 

जाणारे लोकांच े जी वत आस धोका होईल अशा थतीत   उभी 
केललेी िमळुन आली .वगैरे फयाद व न मा।. पोिलसांनी ी 
बोमलवाड साहेब यां या आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

कामी पोहे का 408 क े  यां याकडे दला 
 
दाखल करणार  

-पोहेका 999 यमेेकर पो. टे. लोहा मो. न 9923670999 

  तपासी अंमलदार -   

पोहेका 408 क े पोलीस टेशन लोहा मो  9730726378 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

  मा.पोिन/ बोमलवाड साहेब मोन 8080885533 
            

 

 

 



पो. टे. लोहा  गुरन  32/ 2023 कलम 283  भादवी द.08/02/2023 

पो. टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव 

व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  
 

लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन.  

32/2023  

कलम 

 283 भादवी 

 गु हा घडला: -  
द. 08/02/2023 रोजी  

14.30 वाजता   झुणका 
भाकर क  बस टॅ ड लोहा 
जवळ ता. लोहा ज हा नांदेड 

 
गु हा दाखल:- 

 द.08/02/2023 

वेळ 16.54 वाजता 
 टेशन डायर  न द 22  वर      

 
 

फयाद  –  

 कृ णा जगद श सयूवशंी वय 52 वष 

यवसाय नोकर  पोहे का ब कल 

नंबर 17 54 पोलीस टेशन लोहा  
मोबाईल मांक 70 57 52 41 34 

 
 आरोपी चे नाव व प ा-   
1आरोपी अटक:- नाह  

 
 

खलुासा; ---        सादर वनतंी क    वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी    
यातील आरोपीन े याचे ता यातील  आ पे ऑटो हा झणुका भाकर क  

बस टॅ ड लोहा जवळ  येणा या जाणा या वाहनास अडथळा िनमाण 

होईल व येणारे जाणारे लोकांच े जी वत आस धोका होईल अशा 
थतीत  कोणताह  तां क बघाड नसताना  सु दा सावजिनक रोडवर 

उभा केलेला िमळुन आला  .वगैरे फयाद व न मा. पो. िन. ी 
बोमलवाड साहेब यां या आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

कामी पोहे का 408 क े  यां याकडे दला 
 
दाखल करणार – 

पोहेका 999 यमेेकर पो. टे. लोहा मो. न 9923670999 

 
 तपासी अंमलदार –  

 पोहेका 408 क े पोलीस टेशन लोहा मो  9730726378 

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

 मा.पोिन/ बोमलवाड साहेब मोन 8080885533 
             

 

 
 
 



 

पो. टे. कंधार.गु.र.न.35/2022 कलम  283 भा.द . व.    द.08/09 2/2023 . 
 

पो. टे. 

चे नाव 

     ग.ुर.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

  

कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .गु.र.न. 

35/2023  

कलम 

 283 भा.द. व. 

.  

गु हा घडला:- 
द.08/02/2023 चे 

11.00 वा. इं डया 
हॉटेल िशवाजी चौक 

कंधार रोडवर 

  

द णेस  01 k.m. 

 
गु हा दाखल :- 

द.08/02/2023 वेळ. 

13.10 वाजता टेशन 

डायर  न द  27 वर.  
 

फयाद चे नाव :-  

गौतम ल मण कांबळे वय 33 वष 

यवसाय - नोकर  पो. कॉ. 2302 नेमणूक 

पो. टे. कंधार  मो :- 8484881227. 

 
FIR त दली का:- होय 

 
आरोपी नाव व प ा :-  
 
  आरोपी अटक:- नाह  

खुलासा; सादर वनंती क  वर नमूद तार ख ,वेळ  व ठकाणी 
यातील  आरोपीने याचे ता यातील ऑटो मांक .MH- 26  -

BD- 0129 हा   िशवाजी चौक इं डया हॉटेल या समोर रोडवर 

सामा य नाग रकांना व इतर वाहनांना धोका कंवा आटकाव 

होईल अशा थतीत थांबवलेला िमळून आला आहे वगैरे 

फयाद व न गु हा दाखल.   

 

दाखल कारणर:- 

ASI/ कांगणे साहेब पोलीस टेशन कंधार. 
 

तपासी अंमलदार:-. 

HC/ 2059 सानप साहेब पो. टे. कंधार  
 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

मा. पोलीस िनर क  पडवळ साहेब मो. .9420841070. 

 

 



 

पोलीस टेशन मुखेड  दनांक 0८/02/2023 

                                   

पोलीस 

टेशन  

गरुन/कलम गु हा घडला व दाखल 

तार ख 

फयाद  व आरोपी खुलासा 

मुखेड गु रण  

४५/2023 

 कलम  

६५ ई   

     
िमळाला माल:_ 

१२००/ पये देशी दा  

िभगंर  सं ा या 180 

एम एल मते या 
काचे या कंपनीचे 
लेबल असले या 
िशलबंद २० बॉटल 

येक  बॉटल 

कमती अंदाज े

६० पये दरा माणे. 

गु हा घडला वेळ व 

ठकाण- 

द.८/02/2023रोजी 
१४: २५ वा बाराळ  

ना याजवळ मुखेड . 

  
 
 
गु.दा व वेळ- 

द.0८/02/2023 वा 
१८:०२ वाजता 
 टे डा नं १९ वर 

फयाद  – 

गजानन वजय अ सापुरे  

वय 31 वष यवसाय 

नोकर  पोलीस 

उपिनर क पो टे मुखेड 

ज हा नांदेड     

 मो. ९१३०० 
 
आरोपी –  

१ 

खुलासा-      सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
आरोपीने ो गु ाचा वनापरवाना बेकादेशी र या वतःच े

फाय ासाठ  चोरट  व  कर या या उ ेशाने ता यात गेला 
िमळून आला हणून गु हा दाखल. 

 
मा. पो िन ी गोबडे साहेब ने पो टे मुखेड मो.न.8805957440  

 

दाखल करणार- 

पोना २६३६ िचंचोरे पो टे मुखेड   मो नं ९९२३१९२६३६. 

 
तपास- 

asi भारती पो टे मुखेड  मो ९७६४१७४३०७. 

 

 



 

पो. टे माहुर ग ुर न 04/2023 कलम 353,332 भाद व माण े द. 08/02/2023. 

पो. टे. चे 

नाव  

गरुन / आ.म ृ/ 

पनाका व कलम  

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

फयाद  चे नाव व प ा व मो. न.ं 

आरोपी चे नाव व प ा, आरोपी अटक 

होय / नाह  

                 ह ककत  

माहूर पो. टे माहुर  

ग ुर न  

04/2023 

 कलम 

 353,332 भाद व  

गु हा घडला ता. व वेळ 

ठकाण:-  

  द.08/02/2023 रोजी  
10:30 वा. च ेसमुारास 

पोलीस टेशन माहुर  

 
गु हा  दाखल ता. व वळे :-  

द.08/02/2023 च े 

वेळ :-12:57 वा . 
टे.डा.क.09 वर  

 
 
 

फयाद  चे नाव :- 

 मोतीराम कशन खंदारे वय 47 

वष, यवसाय-नौकर  पोना/ 294 

नमेणुक पोलीस टेशन माहुर 

ज हा नांदेड मो. .7218795494 

 
FIR दल ेका होय/नाह  :- होय. 

 
आरोपी चे नाव :- 

  

आरोपी अटक :- होय 

 
 

सादर वनतंी क , वर नमदु तार ख वेळ  व ठ कानी यातील 

आरोपीन े दा  पऊन यऊेन तु ह  मला व यांना आ मदहनाचा 
इशा-यान े सीआरपीसी कलम 151 मान े अटक का केली अस े

हणून फयाद  हे शासक य कत य बजावत असताना अवा च 

भाषते िशवीगाळ करत ग ची ध न शासक य द तऎवज फेकून 

पोलीस टेशनच ेशासक य कामात अडथळा आणला  वगेरे फयाद 

व न वर नमूद माण ेगु हा दाखल क न मा .पो .नी सो यांनी 
पुढ ल तपासकामी वता कड़े घतेला. 
 

दाखल करणार:-  

PSO NPC/294 खंदारे पो. टे. माहुर. मो.न.ं 7218795494 

 

तपािसक अंमलदार :- 

 पो.नी र ठे साहेब पो. टे. माहुर 

 

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

पो.नी. रटे साहेब पो. टे. माहूर मो. न.ं 9923388510 

 

 



 

पोलीस टेशन मुखेड गु रण ४६/2023 कलम ३५४.(अ)       भा द व. दनांक 0८/02/2023 

 पोलीस 

टेशन  

गुरन/कलम गु हा घडला व दाखल 

तार ख 

फयाद  व आरोपी खुलासा 

मखेुड ग ुरण  

४६/2023 

 कलम 

 ३५४.(अ)       

भा द व. 

     
 

गु हा घडला वेळ व 

ठकाण- 

द.७/02/2023रोजी 
०८: ०५ वा समुारास 

फयाद च े राहत े घर  

मोज े पांडुण  तालुका 
मखेुड 

 

 ग.ुदा व वळे- 

द.८/02/2023 वा 
१८:५५ वाजता टे डा 
न ं२०वर 

फयाद  – 

 
आरोपी –  

१)  
 

खलुासा-      
 सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  ठकाणी यातील फयाद  त ार  

जबाब दला क  फयाद चा मोबाईल मांक ९५७९०५०४३६. वर आरोपीचा 
मोबाईल मांक ९३०९५३०३६६. या मोबाईल मांकाव न यातील आरोपीन े

फयाद  फोन क न अ ील बोलनू शार रक सखुाची मागणी केली वगैरे जबाब 

व न गु हा दाखल. 

 
मा. पो िन ी गोबडे साहेब ने पो टे मखेुड मो.न.8805957440  

 

दाखल करणार- 

पोना २६३६ िचंचोरे  पो टे मखेुड  मोबाईल नंबर ९९२३१९२६३६. 
 
तपास 

-psi  जाधव. पो टे मुखेड  मो .9765860359 

 

 

 

 

 



पो. टे. कंधार    आ.म.ृन.07/2023   कलम 174 CRPC  द. 08/02/2023. 

पो. टे. चे 

नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  
 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.म.ृन. 

 07/2023  

कलम  

174 CRPC.  

  आ.म.ृघडला:- 
द.31/12/2023  च े02.45 

वाजता   सर जेज े

णालय मुंबई वाड नंबर 

04 म य े   
 
 
आ .म.ृदाखल:-  

द.08/2/2023  

वेळ 19.11 वा. टेशन 

डायर  न द  36 वर.  

 
 
 
 

खबर देणार :- 

 FIR त दली का:- होय 
 
 मयताच ेनाव व प ा :-  
ीमती ल मीबाई कशनराव 

जाधव वय 42 वष धंदा गहृणी 
राहणार मिशवनी तालकुा कंधार 
 
 उिशरा चे कारण:-   

आज रोजी  पो. टे.ला यऊेन 

कागदप  द यान े.  
 
मरणाचे कारण :-   

उपचार सु  असताना मृ य ू 

खलुासा;  
           सादर वनतंी क , यातील म हलसे दनांक 28 /12/ 2012 

रोजी08.00 वाजता कमरे खालील भाग सु न पड याने तीस उपचार 

कामे धनसडे हॉ पटल लोहा ता पुरता उपचार घऊेन पुढ ल उपचार 

कमी नारायण हॉ पटल नांदेड येथ ेउपचार घऊेन उपचार कमी 
हॉ पटल औरंगाबाद येथ े द 29/12/2022 रोजी शर र केल ेव तथेून 

पुढ ल उपचार कामे सर ज ेज े णालय मुंबई येथे शर क केल े

असता  द. 31/12/2022 रा ी 02.45 वा मयत झाली अस ेखबर  

व न  व न आ.म.ृ दाखल 

 
दाखल करणार:- --- 

Asi/ कागण ेसाहेब पोलीस टेशन कंधार. 

तपासीक अमलदार :-   

HC-2259 ीराम ेसाहेब नमेणूक पोलीस टेशन.  कंधार  

मो.  :- 9049565677. 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

   मा. पो. िन. पडवळ साहेब  पोलीस टेशन.  कंधार 

 

 

 



पोलीस टेशन धमाबाद  गु रण 28/2023 कलम 160  भा द व   दनांक 0८/02/2023 
 

पो. टे. चे 
नाव 

ग ुर न व 

कलम 

गु हा घडला ता वेळ व 

ठकाण 

    फयाद    आरोपी –  
 

                        हक कत 

पो. टे. 

धमाबाद 
गु रण 
28/2023 

कलम 

 160  

भा द व   

गु हा घडला ता वेळ व 

ठकाण   

द 08.02..2023 रोजी 14.50 

वाजताच ेसमुारास िशवाजी 
चौक रोडवर धमाबाद 
 
 
  गु हा दाखल ता वळे व 

ठकाण  

 द 08.02.2023  

च े15.39 वा.  
 न द न ं12 
 

फयाद   

स यद आबेद गौसो दन वय 54 वष य 

नोकर  न ेपो टे धमाबाद    

मो न ं9823027835 
 
आरोपी –  

  
 

वर नमूद ता वेळ  व ठकाणी यातील 

 
तपासीक अमलदार :-   

पो टे धमाबाद   

 

 
 

 

 

 

  



पो. टे. भोकर  आम ृनबंर 12/2023 कलम 174 CRPC  द.08/02/2023 

  पो टेचे 

नाव  

आम/ृ कलम  आम/ृ घडला व दाखल फयाद चे नाव  हा ककत 

पो ट च े

नाव- 

भोकर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आम ृ/नंबर 

12/2023 
कलम  
174 CRPC 
 
 
 
 
 
 
 मरणाचे 

कारण- 

समजनु येत 

नाह  
 
 
 

आम ृघडला.ता.वेळ . 

ठकाण- 

दनांक 08/02/2023 रोजी 

च1े9.30 च ेपुव  वेळ न क  

नाह  कोळगाव त ेभोकर च े

दर यान 

 
 
आम ृदाखल - 

द.08/02/2023 

 वेळ 20:39  वा.  
न द नंबर 21 
 

खबर देणार -

डा.ँिनतीन 

कळसकर एम.ओ 

सरकार  दवाखाना 
भोकर 
 
 
मयताचे नाव  

.माधव सभंाजी 
राचोटकर वय 60 

वष रा. कोळगाव 

ता. भोकर ज. 

नांदेड 

सादर वनंती क , वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील मयत नाम े माधव 

सभंाजी राचोटकर वय 60 वष रा. कोळगाव ता. भोकर ज. नांदेड यास यांचे 

नातेवाईकांनी वलाज कामी सरकार  दवाखाना भोकर यथेे घेवनु आल ेअसता 

यास मा. डॉ टरानंी तपासून मयत झा याच ेवगैरे एमएलसी  झा यान ेवर 

माण ेआ  दाखल क न पुढ ल चौकशी कामी बट पोहेका पोहेका/2090 पांढरे 

यांचकेडे मा.स.पो.िन.तांबोळ  साहेब यां याआदेशान ेदे यात आल ेआहे 

दाखल करणार- 

पोहेका ँ/ 2078 ल टवार पो. टे.भोकर मो.न.ं 9767114720 
 
तपािसक अंमलदार –  

पोहेका / 2090 पांढरे पो टे भोकर 8208669061 

 भार  अिधकार  

 माननीय  सोपोनी तांबोळ  साहेब-मोबाईल नंबर- 8623900640 

 

 

 

  



पोलीस टेशन भोकर दनांक 08/02/.2023  

पोलीस 

टेशन 

गु.घ. ता.वेळव ठकाण 

गु. द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद   आरोपी  हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण 

दनाकं  

काल दनांक- 

07/02/2023 चे 20.00 त े

दनांक 08/02/2023 

च0े3.30 वाजताच े

दर यान व ड हजन 

इं डया शाखा भोकर 

नावाच ेकायालय भोकर 

 
 

ग.ु दा. ता. व.े व ठकाण 

दनांक 08/02/2023  

च े 21.58 व 

 न द- नंबर 23 

 

गुरन  

48/2023 

 कलम 

 461,380  

भाद व  

 
 

गलेा माल -

टनशेड म य े

ठेवलेल ेदोन 

इ वटर व दोन 

बँटर , जप 

मधील टेप अस े

एकु-16000/-  

ची 
 

फयाद चे नाव 

काश शंकरराव फुलझले े

वय 52 वष यवसाय पुरवटा 

वभाग सयंोजन व ड 

हजन भोकर रा. खरपी ता. 

आचलपरु ज. अमरावती 

ह.म.ुसायाळकर ब ड ंग 

भसैारोड भोकर ज. नांदेड 

मोन.ं9527278236 

 

आरोपीचे नाव-  

अ ात 

 

आरोपी अटक 

िनरंक 

खलुासा 

सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  यांच ेव ड 

हजन इं डया शाखा भोकर येथ े ऑ फस कामा क रता असलले े दोन व ड 

हजन इं डया शाखा भोकर दोन इ वटर व दोन बँटर  कंमती अंदाज े13,000/-

पयांच,े व जीपमधील टेप कंमती अंदाज े3000/- पयाच ेऑ फसम य ेबाजुचे 

टन प ाम ये असलले े टन प े कापनु कोणीतर  आ ात चोर यान ेचो न नले े

आहे. वगैरे मजकुराच ेअजा व न मा. सपो.िन. तांबोळ  साहेब याच ेआदेशान ेवर 

माण ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी पोहेकॉ / 2090 पांढरे याचेकडे 

दे यात आला 
 

दाखल करणार  

 पोहेकॉ / 2078 ल टवार पो. टे.भोकर  मो.न.ं 9767114720 

तपासी अमलदार 

  पोहेकॉ 2090 पांढरे पो. टे भोकर  मो.न.ं:- 8208669061 

पो ट भार  अिधकार   

सपोनी तांबोळ  साहेब पो टे भोकर मो.न.ं 8623900640 

 

 



 

 पो. टे वमानतळ गुरन ं46/2023 कलम 379 ipc  दनांक 08/02/.2023    
 

अ. 
. 

िज हावपो. टे.चे
नाव 

गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शेरा 

 िज हा नांदडे, 
पो. टे. 
िवमानतळ 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण -   

द.05.02.2023 रोजी 
19.30ते 20.30वाजताचे 

सुमारास नाईकनगर  

फयाद या  राहते 

घरासमो न  
 
दशा व अंतर – 

 द णेस ½ km  
 
गु हा दाखल ता. वेळ – 

 द  08.02.2023 रोजी 
 वेऴ -22.33 वा  
टे.डा. 42 

पो. टे 

वमानतळ 

गुरनं  
46/2023 
 कलम  
379 ipc  

फयाद   

 डॉ. ववेक प. शंकरराव 

कुलकण  वय 48 वष यवसाय 

वै यक य सेवा रा. नाईकनगर 

नांदेड मो.नं. 9422873833 
 
आरोपी -   अ ात 
 
गेला माल – 

TANRY कंपणीची सायकल क. 

अ.ं10,000/- .ची 
उशीराचे कारण – 

 शोध घेवुन आज रोजी 
पो. टेला येवुन त ार  जबाब  

दले व न  

खुलासा - सादर वनंती क  ,वर नमुद तार ख 

वेळी व ठकाणी यातील  फयाद या 
घरासमो न नाईकनगर येथनु TANRY 

कंपणीची सायकल क. अं.10,000/- .ची 
लावलेल  कोनीतर  अ ात चोरटयाने चो न 

नेल  आहे वगैरे मजकुराचे जबाबाव न 

मा.पो. न.सा.यांचे आदेशाने गु हा दाखल 

क न तपासकामी पोना/591 नागरगोजे 

यांचेकड ेदे यात आला. 
 
दाखल करणार –  

पोना/ 631 देशमुख  मो.नं. 9923647631 
 
तपास करणार  

पोना/591 नागरगोजे  मो. नं.8412879395 

 

 

 

 

  



पोलीस टेशन कनवट येथील दैनं दन अहवाल द.08/02/2023 

पो. टेचे.नाव गु.र.नं.व कलम गु.घ.ता.वेळ.व ठकाण द. अतंर फयाद च ेनाव प ा मो.नं.व. 

आरोपीच ेनाव प ा  
खुलासा 

कनवट  ग.ुर.न.ं 

 33/2023 
 कलम 

 279,337 

,338,भाद व   

 
 
उिशराच े कारण ;- 

णास आज रोजी 
दवाखा यातून 

सु ट  झा यान े

फयाद न े आज 

रोजी पो. टे.ला 
यऊेन त ार दल े

व न गु हा दाखल  

 ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण  

द. 30/01/ 2023  रोजी  
19.00 वा समुारास कोठार  

चौकात कनवट त ेनांदेड 

जाणारे रोडवर कोठार  ता. 
कनवट 

 ज. नांदेड  

 
द णसे 04 क. मी  
 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

द.08/02/2023 

वेळ 22.28 वा.  
टे.डा .38 वर  

फयाद चे नाव. 

 अजय बालिसगं राजपूत वय 

50 वष यवसाय पोत माळ  

वकण ेराहाणार मांडवी ता 
कळमे र ज.नागपरू ह ली 
मु काम कोठार  ता कनवट 

जी नांदेड   

मो. न ं. 7822059169 

आरोपीचे नाव. ;-     

जखमीचे नाव ;-  

जागेश अजय राजपूत वय 10 

वष राहणार कोठार  तालकुा 
कनवट ज हा नांदेड 

 ( फयाद चा मलुगा ) 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद चा मलुगा नाम े जागेश अजय राजपूत वय 10वष हा 
कोठार  चौकातील रोड ॉस कर त असताना यातील आरोपीन े

या या ता यातील मोटार सायकल  ह  हयगयी व 

िन काळजीपणाने भरधाव वेगात चालनू फयाद च े मलुास 

जोराची धडक देऊन याचे उजव े पायास  जबर मार लागनू 

गभंीर दखुापत केली  थम उपचार स.द. गोकंुदा यतेे क न 

पुढ ल उपचार ग हमट ऑफ तलेंगणा  राजीव गांधी  
इ ट यूट मे डकल साय स आ दलाबाद येथील डसचाज 

समर  Regd no. 03655/2023 माण े कागदप  घऊेन आ यान े

वगैरे मजकुरा या जबाब व न मा.पो.िन. साहेबां या आदेशान े

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी hc 1913 राठोड 

यां याकडे दला  
दाखल करणार 

hc 2440 लकूळे पो. टे. कनवट मो. 9552062710 

तपासी अंमलदार  

 hc 1913 राठोड साहेब पो. टे. कनवट. मो. न.ं  9552888455 

भार  अिधकार . 

.पो.िन. बोरस ेमो. न.ं 9309737394  

 

 



 

 
 

 



 

 

 

  



पोलीस टेशन िहमायतनगर दनिदन अहवाल िद.08/02/2023 

 Í

 
िहमायतनगर  
 

 
 29/2023 
 कलम 
 283 भादवी  
 

िद.08/02/2023 रोजी चे 
17.10 वा.चे.सुमारास 
पळसपुर टी पॉइट 
ता.िहमायतनगर  
 

िद.08/02/2023  
रोजीचे 18.01 वा.  
टे.डा नं 0018 

 
 

पवन मारोतीराव चौदते 
वय 43 वष यवसाय 
नोकरी पोना 895 
पो.टे.िहमायतनगर  
 
 

  
  

सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी 
यांने या या मालकीचा मॅ झीमो ॲटो ं .एम.एच. हा चारचाकी 
गाडी रहदारीस अडथळा होवुन लोका या िजवीतास धोका अशा 

थतीत सावजिनक रोडवर लावुन सदर गु हा केला वगैरे  जबाब 
व न गु हा दाखल क न मा.स.पो.िन.साहेबा या आदेशाने तपास 
ASI कांगणे यां याकडे िदला  

   
ी एन.बी.चौधरी  साहेब  

 
  

ASI राठोड मो.9763916381 
 

ASI के.बी.कांगणे.  

 

  



 


आरोपीचे नाव

उशीराचे कारण

काशीकर सा पो

 



 



आरोपीचे नाव

उशीराचे कारण

काशीकर सा पो

 



 



आरोपीचे नाव

उशीराचे कारण

काशीकर सा पो

 



 

 

 



आरोपीचे नाव

उशीराचे कारण

काशीकर सा पो

 



पो. टे माहुर ग ुर न 05/2023 कलम 12 (अ)  म.ज.ुका माण े द. 08/02/2023 

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

कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / म सगं 

घडला व दाखल  

फयाद  चे नाव व प ा व मो. नं. आरोपी चे नाव व 

प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

माहूर ग ुर न  

05/2023 

 कलम 

 12 (अ)  म.जु.का  
 

मळाला माल:-  

जुगाराच ेनगद  एकूण 

पये १३५०/- व 

जुगाराच ेसा ह य.. 

 

गु हा घडला ता. व वेळ 

ठकाण:-  

  द.08/02/2023 रोजी  
16:30 वा. च ेसमुारास 

बस थानक प रसर चचंे या 
झाडाखाल  माहुर ता माहूर  

 

उ रेस 01 km 

 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द.08/02/2023 च े

 वेळ :- 22:15वा . 
टे.डा.क.15 वर  

 
 

फयाद  च ेनाव :-  

चं काश यंकटराव नागरगोजे वय 36 

वष, यवसाय-नौकर  पो कॉ / 3360 

नेमणुक पोल स टेशन माहुर िज हा 
नांदेड मो. . 9923585928 

 

आरोपी च ेनाव :- 

  

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 

आरोपी अटक :- नाह . 
 

सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वेळी व ठ कानी 
यातील आरोपी याने वताच ेफाय यासाठ  क याण 

लोज नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळ वत 

असतानंा बेकायदे शर र या 1350/- पयाचा 
मु देमाल (सा ह या सह) मळून आला  वगेरे फयाद 

व न मा .पो .नी  यांच ेआदेशाने गु हा न द क न 

पुढ ल तपासकामी बट NPC/777 आड ेयाचेंकड े दले. 

दाखल करणार:-  

PSO NPC/294 खंदारे पो. टे. माहुर.  

मो.न.ं 7218795494 

तपा सक अंमलदार :- 

 पोना /777 आड ेपो. टे. माहुर मो. न ं7020105812 

पो. टे. भार  अ धकार  नाव व मोबाईल नंबर :- 

 पो.नी. रटे साहेब पो. टे. माहूर मो. न.ं 9923388510. 

 

 

 

  



िदनांक 08.02.2023 



िदनांक 08.02.2023 



िदनांक 08.02.2023 
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