
पोलीस टेशन अधापूर आ.  06/२०२3  कलम १७४ ,crpc माण े द.27/02/२०२3 

 अ. .  आ ..व 

कलम 

आ . घडला.व दाखल 

तार ख 

फयाद चे नाव खबर देणार. मयताच ेनाव        हक कत 

 पो. टे. 

अधापूर 

आ. .. व 

कलम- 

06/2023 
कलम. 174 

Crpc  
माण.े 

द.22/02/2023 

रोजी20.00वाजताच े

खबर देणार यंचे शेतात 

उमर  िशवार 

पशिचमसे 15.क  मी. 
 
  
अआ.  दाखल दनांक 

व वेळ द.27/02/.2023 

नो. मांक 017 वेळ 

12:09 वा. 
 

खबर देणार------ नाना हरजी पंुड वय 45 

वष. यवसाय शेती राहणार उमर  

ता.अधापरू ज.नांदेड मोबाईल नंबर. 

7768968091. 
 
 
मयताच ेनाव-   --- दगंबर नाना पुंड वय 

22वष यवसाय मेकॅिनक राहणार उमर  

ता.अधापरू ज.नांदेड.  

 

मरणाचे कारण --- गळफास घऊेन मरण 

पावला.  

खलुासा- सादर वनंती क  वर द नमूद तार ख वेळ  यातील खबर देणार 

यांनी खबर दली क  माझा मयत मलुगा नाम े दगंबर नाना पंुड हा 
वसमत येथ ेमकॅेिनक च ेकाम करत होता गे या कांह  दवसा पासुन तो 
मानिसक तणावात राहात होता यास वचारल े असता तो कांह  एक 

सांगत न हाता या यामनावर काह  तर  तनाव व मानिसक ास 

अस यामुळे याने दनांक 26/02/2023 रोजी रा ी 20.00 वाजता या 
समुारास आमच े शेतातील िलंबा या झाडाला गळफास घऊेन मरण 

पावला आहे. वगैरजबाब व न वर माण ेआ  दाखल . 

 

तपासी अमंलदार ---- पो.हे.कॅ /1279 पपचू हाण.  मोबाईलनंबर 

9356283717.. 
    
दाखल करणार---पोहेका/2202 सयुवंशी.मोबाईल नंबर. 9923416178. 

 

 

 

 
 
 
 
 



पो. टे वमानतळ ,नांदेड गु.र.न. 68/2023 कलम 379 भादवी द.27/02/2023 
 

पो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

 
 िवमानतळ ग.ु घ. ता.वेळ व ठकाण 

–  दनांक---- 

25.02.2023 रोजी रा ी 
8.00 वाजता त े द 

26/02/23 रोजी च े

सकाऴ  07.30वाजता च े

दर यान घराच ेसमोर ल 

पोचम य े लावललेी 
आंबानगर सांगवी नांदेड 

येथुन  
 
दशा व अंतर – उ रेस  3 

km  
 
 गु हा दाखल ता. वेळ - 

द 27.02.2023 रोजी 
वेळ – 21.37 वा 
टे.डा.21 

ग.ुर.न. 68/2023 

कलम 379 भादवी  
 
 
 
 
उशीराच े कारण-----

आज रोजी पयत शोध 

घेवनु िमऴुन न 

आ यान ेआज रोजी पो. 
टे. ला येवनु त ार 

देत आहे.   

फयाद  – गौतम नागोराव नरवाडे 

वय 47 वष यवसाय आम  

रटायर रा.आंबानगर सांगवी 
नांदेड मो. न.ं 8208092125 
 
 
2)आरोपी – अ ात  
 
 
 
4)गलेा माल-  हरो होडा कंपनीची 
का या व िन या कलरची मोटार 

सायकल  MH-38 A 5636   

जचा इंजीन न.ं 04B15E03259 व 

चेचीस न.ं 04B16F03290 अशी 
असललेी कमतंी अंदाज े25,000/-

पयाचा माल  
 
 
 

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

ठकाणी यातील  फयाद ची  हरो होडा कंपनीची 
का या व िन या कलरची मोटार सायकल  MH-

38 A 5636   जचा इंजीन न.ं 04B15E03259 व 

चेचीस न.ं 04B16F03290 अशी असललेी कमतंी 
अंदाज े 25,000/- पयाची जनुी वापरती कोणीतर  

अ ात चोर यान ेचो न नलेी आहे.वगैरे जबाबाव न  

मा.पो िन. नरवाडे साहेब यांच े  आदेशान ेवर माण े

गू हा दाखल क न पुढ ल तपास HC1334 जाधव 

यांचकेडे दला. 
 
दाखल करणार – ASI क याणकर मो. न.ं 
9623551038 
 
तपास करणार-  HC1334 जाधव  मो.न.ं 
9923078806 

 
 

 
 



              पोलीस ेशन देगलूर गूरन.  102/2023 कलम 283 भादवी िद27.02.2023  

              पोलीस 
ेशन 

 

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

 
 देगलूर 

गूरन.  
102/2023 
कलम 283 
भादवी  

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.7.2.2023 रोजी 1200 
वा.आ ा भाउ साठे चौक 
देगलुर समोरील सावजिनक 
रोडवर देगलुर   
 
 
 
 गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद 27.02.2023 रोजी 
वेळ 1408 वा 

े.डा.नोद. .27 वर  
 
 

िफयादीचेनाव व प ा 
गणपत देवला राठोड  वय 52 
वष पो.हे.काँ.2195 ने.पो.ठाणे 
देगलुर मोब 9423438292 
 
आरोपीचेनाव  
 
 
 

आरोपीचा पुवइितहास 
- िनरंक 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने आप ा 
ता ातील  एक रअर बजाज  अँटो हा रोडचे प र थतीकडे दुल  क न   
येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमान केला व वाशयाचे िजवीतास धोका 
िनमान होईल अशया थतीत रोडचे म भागी आ ा भाउ साठे चौक देगलुर 
समोरील सावजिनक उभा केलेला िमळुन आला. वगैरे जबाब व न गु ा 
दाखल  
  
तपािसकअंमलदार-   पोना 2332 प ेवाड     पो े देगलुर 

 
दाखल करणार:- सपोउपिन सरोदे    .ने. पो. े.देगलुर 

  
पो े भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पोिन ी माछरे साहेब   9821159844  

 

 िनरंक 

 िनरंक 

 



 

          पोलीस ेशन देगलूर गूरन.  103/2023 कलम 283 भादवी िद 27.02.2023  
          पोलीस 

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

देगलूर गूरन.  103/2023 
कलम 283 भादवी 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद 27.02.2023 रोजी 
12.15 वा. आ ा भाउ 
साठे चौक देगलुर समोरील 
सावजिनक रोडवर  ता 
देगलुर  
 
 
 
 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद27.02.2023 रोजी वेळ 
14.21 वा े .डा.नोद. 

.28 वर  
 
 

िफयादीचेनाव व प ा  
गणपत देवला राठोड  वय 52 वष 
पो.हे.काँ.2195 ने.पो.ठाणे देगलुर 
मोब 9423438292 
 
आरोपीचेनाव  
 
 
आरोपीचा पुवइितहास - िनरंक 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीने आप ा ता ातील  एक  बजाज रअर आँटो  हा 
रोडचे प र थतीकडे दुल  क न   येणारे जाणारे वाहनास 
अडथळा िनमान केला व वाशयाचे िजवीतास धोका िनमान 
होईल अशया थतीत रोडचे म भागी  आ ा भाउ साठे 
चौक देगलुर समोरील सावजिनक रोडवर  उभा केलेला 
िमळुन आला. वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
 
तपािसकअंमलदार-    पो.हेका 1984 सकनुरे    पो े 
देगलुर 
 
दाखलकरणार:- सपोउपिन सरोदे      .ने. पो. े .देगलुर 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ीमाछरेसाहेब   9821159844  
 

 
 
आरोपीचा पुवइितहास - िनरंक 

 िनरंक 

 



 

पोलीस टेशन हादगाव आ . 08/2023 कलम 174Crpc माण े द 27/02/.2023 

पो. टेचे 

नाव 

आ .व कलम  आ  घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल ता. 
वेळ 

फयाद चे नाव प ा व मोद  नं 
, आरोपीचे नाव व प ा , 
आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव  आ .08/2023 कलम 

174 Crpc माणे  

 
  

 27/02/2023  चे 10:30 वाजनेचे सुमारास 

मौजे ई जवळ लाकड  ना यात 

 द णेस 17 कमी   
 
 
 

दशा :- द णेस  17 कमी  
 

आ .दाखल  ता.वेळ:- द 27/02/.2023 चे 

17:33 वा टे.डा न द  26 वर  

 
 

 मयताचे नाव :- अ ण मा ती सोनेवाड   वय  

50 वष  रा. वाळक  बाजार  ता हदगाव  

 

 मयताचे कारण :- पा यात बुडून  मृ यू 

झाला  
 
  

 खबर देणारा चे नाव:-   

दशरथ ीपत पोपावाड   वय 

30 वष यवसाय शेती रा. 
वाळक  बाजार  ता हदगाव   

मोन. 7875687576 

 
 
 
  
 
 

आरोपीचे नाव व प ा :- 

िनरंक  

 

आरोपी अटक:- िनरंक  

 
   
 
 
 

खलुासा,-----         सादर वनंती क  , नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील  खबर देणार यांनी पो टला येऊन खबर दली क  

यांचा भाऊजी नामे अ ण मा ती सोनेवाड वय 50 वष राहणार 

वाळक  बाजार यास दहा वषापवू  पॅरलेस चा झटका आ याने 

याच ेडावा हात व डावा पाय काम कर त नस यामुळे यांनी पाय 

घसरत घसरत रोडने वॉ कंग कर त असताना आज दनांक 27 

/02/2023 रोजी ना याजवळ संडास क न उठत असताना पाय 

घस न ना यात पडून पा यात बुडून मृ यू पावला वगरेै अजाव न 

वर माणे आ  दाखल क न पुढ ल चौकशी व तपास कामी  म. स 

. पो.नी भोसले साहेबां या आदेशाने HC/2817 मुंड क यां याकडे 

दला  
  

दाखल करणार:- ASI राठोड साहेब पो टे हदगाव 

मोन.8888588436 

 

तपािसक अमंलदार :- HC/2817 मुं डक साहेब पो टे हदगाव 

 मो नं 7774032817. 

आरोपीचा पुवइितहास - िनरंक 

 िनरंक 

 



 

       पो. े . कंुडलवाडी गुरनः -25/2023 क.283.भादिव िद.27/02/2023 
पो. े चे 
नाव  

गु.र.न व 
कलम  

गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण 

िफयादीचे नाव व 
प ा/आरोपीचे नाव व प ा 

हकीकत 

कंुडलवाडी पो. े . 
कंुडलवाडी  
गुरनः -
25/2023 
क.283 
भा.द.िव 

गु.घ.ता.वेळव 
िठकाणः िद.27/02/2023 
रोजी14:00 वा हेडगेवार 
चौक कंुडलवाडी 
दि णेस.1/2िकमी िक.मी   
 
 
 
                                     
गु ा दाखल 
िद.27/02/2023 चे16.40 
वा नोदं नं 17 वर                       

सुदशन चं कांत कमलाकर वय-

37वष. वसायः नौकरी.पोकॉ.नं.23

7पो. े .कंुडलवाडी 

मो.नं.9284168533 

  
आरोपीचे.नाव-  
 
आरोपी अटकः - नाही 

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने ता ातील ऑटो 
आपले ता ातील ऑटो भर र ाम े उभा क न येणारे जाणारे लोकांना व वाहनास 
अडथळा व अपघात होईल अशा प तीने र ा ा मधोमध उभा केलेला िमळून 
आला णून गु ा दाखल क न मा.स.पो.िन साहेब यां ा आदेशाने पोहेका/कदम 
ब ल नंबर 1921  साहेब यांचेकडे िदला    
 
तपासीक अंमलदार:- पोहेकॉ/1921:कदम पोलीस ेशन कंुडलवाडी मो नं 
9850827583 

दाखलकरणारः -पोहेकॉ/2821च ाण सर  

पोलीस. ेशन.कंुडलवाडी.मो.नं.9309872228 

 
भारी  अिधकारी-सपोिन/ ी.जी.कासले  पो. े .कंुडलवाडी. मो.नं.9823017330 

आरोपीचा पुवइितहास - िनरंक 

 िनरंक 

 



             
  

   
         

    
         

     

 

 
 
 
 
 
 

   
 

   
 
    

    
  

    
  

 
 

       
   

   
   

  

        
  

     
   

   
    

    

 

  
  

       

   
        

  
       

       
  

          
 

  

  
         

       
     

 
    

 

        
        

      
      
    

       
     

      
         

      
      
       
   
       

   
   
     

      
       

आरोपीचा पुवइितहास - िनरंक 

 िनरंक 
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आरोपीचा पुवइितहास - िनरंक 
 िनरंक 

 

 

 



पोलीस ेशन देगलूर    गुरन 104/2023 कलम 457 ,380 भ द वी माणे  िद.27/02/2023 

पोलीस े
शन चे नाव 

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

देगलूर गुरन 
104/2023 
कलम 457 
,380 भ द 
वी माणे 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.27.02.2023 चे  
01.00ते 04.00दर ान  
मौजे दरेगाव येथील 
हनुमान मंदीर  
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद.27/02/2023 
रोजीवेळ  1935 वा. 
नोदंनं. 37वर 
 
दाखलकरणार:-asi 
सरोदे  पो. े . देगलुर 
 
 
 
 

िफयादीचेनाव व मोबा 
चं कांत गंगाधरराव 
ग लवार वय 49 वष 

वसाय शेती (सरपंच 
ितिनधी) रा. दरेगाव ता. 

देगलुर िज नांदेड  
मोनं 9764786105 
 
आरोपी –अ ात 
 
गेला माल – नगदी व 
चांदीचे दािगने आसा 
एकुण 3,85,800  चा 
माल  

खुलासा:-- 
सादरिवंनतीकी, नमुदतावेिळ व िठकाणी िद 27.2.2023 रोजी रा ी 
01.00वा. ते 04.00 वा. दर ान कोणीतरी आ ात चोर ाने मौ. दरेगाव 
येथील हनुमान मंदीराचे चेन चँनलगेट कुलुप उघडुन मंदीराम े वेश 
क न मंदीर गाभा-याचा चँनेलगेट चे कुलुप उघडुन आत वेश क न 
आतील दानपेटीचे कुलुप उघडुन दानपेटीत ठेवलेली र म व चांदीचे 
दािगने आसा एकुण 3,85,800  चा माल चो न नेले वगैरे िफयादी 
व न गु ा दाखल क न पोिनसा यांचे आदेशाने पुढील तपास कामी 
सपोिन माळाळे यांचेकडे िदला.  
 
 
तपािसकअंमलदार–सपोिन माळाळे  पो े देगलूर मोनं 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ीमाचरेसाहेबमोनं 9821159844 
 

 
आरोपीचा पुवइितहास - िनरंक  
 

 िनरंक 
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आरोपीचा पुवइितहास - िनरंक  
 

 िनरंक 
 
 



¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 105/2023 कलम 65 ई  म ोॲ  िद. 27.02.2023 

¯पोलीस ेशन गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
देगलूर गूरन. 105/2023 

कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद . 27.02.2023 रोजी 
17.10 वाजता हावरगा 
येथील आरोपीचे राहते 
घरासमोरील सावजिनक 
रोड ा कडेला  
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदं 
नं 
िद. 27.02..2023 रोजी 
वेळ 20.22 वा.नोदं नं  
41  
 
 

िफयादी चे नाव  - उ म 
रामराव सकनुरे वय 52 वष 
पोहेका  1984.ने.   पो. े . 
देगलुर मो.न. 9552186602 
 
आरोपीचे नाव  - 
 
िमळाला माल - देशी दा  
िभंगरी स ाचे एकुण 08 बाँटल 
70   दरा माणे  560  माल 
 
 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व 
िठकानी यातील आरोपी हा िवनापरवाना 
बेकायदेिशर र ा देशी दा  िभंगरी स ाचे 
एकुण 08 बाँटल 70   दरा माणे  560  
माल चा ोगु याचा मुदेमाल सह चोरटी 
िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन 
िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा 
दाखल   
 
तपािसकअंमलदार-    पो.ना. 507 कदम     
ने. पो े देगलुर 
दाखल करणार- ASI सरोदे   .ने. पो े  
देगलुर 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 

आरोपीचा पुव ईितहास – 1 गुरन 68/2022 क 65 (ई) मदाका 
 िनरंक 

 

 



पो. टे. लोहा  गु. र. न 41/2023 कलम 12 (अ) महारा  जुगार कायदा द.27/02/2023 

पो. टे. चे नाव गुरण व कलम     गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह                 हक कत  

 

  लोहा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ु र. न 41/2023 

कलम 12 (अ) 

महारा  जुगार 

कायदा 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला:- दनांक 

27/02/2023 रोजी 17.10वाजताचे 

सुमारास सोनी साड  सटर या 
पाठ माग े बोलीत लोहा ता. लोहा 
ज नांदेड  द णेस  500 िमटर 

अतंरावर 

 

गु हा दाखल:-   द.27/02/2023 

रोजी चे 19:01 वा डायर  न द 29 

वर 

 

FIR त दली:-   होय  

   
 
 
 

 फयाद  चे नाव व प ा-: काश यादव साखरे  52 वष 

यवसाय नोकर  पोहे का-2483 नेमणूक पो. टे. लोहा ता. 
लोहा ज. नांदेड मो. न 9823015483 

 आरोपी चे नाव व प ा— 

आरोपी अटक:-  नाह  

  िमळाला   माल-: 1).1230/- पये आरोपी नामे चं कांत 

गो वंदराव िनलेवाड यांच े ता यात 500 पये दराची 01 

नोट, 200 पये दराची 01 नोट 100 पये दरा या 03 

नोटा, 50 पये दराची 01 नोट 20, पये दरा या 06 नोटा, 
10 पये दरा या 06 नोटा असे एकूण 1230/- पये नगद  

2).00/- पये एक काबन िल हलेली िच ठ  यावर 

सु वातीला 27-2-KC व शेवट  200 असे आकडे असलेली , 
एक काबन तुकडा एक काळ -या शाळेची पेन 

खलुासा; ------ सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी  
यातील नमूद आरोपी हे लोकांकडून पैसे घेऊन यांना जा त पैशाचे 

आिमष  दाखवून ते क याण मटका नावाच े जगुाराचे आक यावर 

लावनू मटका जगुार खेळत व खेळवीत असताना रोख र कम 1230- 

पये व जगुाराचे सा ह यसह िमळून आला तसेच सदरचा मटका 
घेऊन तो आरोपी मोहन अजनुराव वडजे राहणार लोहा यांना देतो असे 

सांिगतले वगरेै मजकुराचे जबाब व न मा.  .पो. नी तांबे साहेब  यांच े

आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल.  HC 408 ए. एम. क े  
यां याकडे दला 
दाखल करणार:- HC 491 लाठकर पो. टे. लोहा मो न. 8830449911 

तपासी अमंलदार-HC 408 ए. एम. क े   यां याकडे दला मो.न 

9823703017 

 स. पो.नी तांबे साहेब मो न. 888822811 पो. टे. भार  अिधकार  च े

नाव व मो. . 

    मा.पो.िन/ तांबे  साहेब . पो. टे. लोहा मो. न.ं 9850188100 

 

आरोपीचा पुवइितहास - िनरंक  

 िनरंक 

 
 
 



पो े  मरखेल गू.र.नं. 33/2023 कलम -12(अ)म.जु.का िद  27/02 /2023 

पो ेचे
नाव 

गूरन व कलम गू घ तावेळ व िठकाण िफयादीचेनाव खुलासा 

मरखले गू.र.नं. 
33/2023 
कलम -
12(अ)म.ज.ुका 

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 

िद. 27/02/2023 रोजीवळे 

17.30 

वाचसेमुारासमौजेहणगेावम

मथ 

वामीमं दराचेसमोररोडवर

मौजेहणगेावतादेगलरु 

गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 

िद.27/02/2023 रोजी 
वेळ20.47 वा. नोदं नं.19 वर 

 

िफयादीचेनाव व प ा 

चं कातं बाबुरावपांढरेवय 32 

वषपोकॉ/3206 

पो टेमरखलेमोन ं

9049047740 

आरोपी– 

िमळाला माल- नगद  1250/- 

पय ेव जुगाराच ेसा ह य  

खुलासा:-- सादर िवंनती की, नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन े लोकां कडुन पैस े घेउन िच यावर आकडे िलहुन देवनू 

क याण लोज नावाचा जुगार खेळत व खेळ वत आसताना 

जुगाराच ेसा ह य वनगद  1250/- पय ेिमळुन आला वगैरे फयाद 

व न गू हा दाखल 

दाखल करणार:- Npc 1638 एन.बीडोईजड पो टे मरखले मोन ं

तपािसकअंमलदार – पोहे का/94 शेख अ दलु बार  पो टे मरखले 

मोन ं7776067774 

पो े भारीअिधकारी नाव व मोनं:-- पोिन ी गु े  मो.नं 
8830564618. 

आरोपीचा पुवइितहास - िनरंक  

 िनरंक 

 

 



पोलीस टेशन अधापरू- ग.ुर.न 55/2023  कलम  279 337.338.304.भा द वी माण े दनांक 27/02/2023 

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

अधापूर पोलीस टेशन 

अधापूर 

ग.ुर.55/2023 कलम  

279 

337.338.304.भा द 

वी माणे  

 
 
  

गु हा घडला तार ख वेळ  व 

ठकाणी दनांक 

25/02/2023 रोजी 18.15 ते 

18.30वाजताचे दर यान 

नांदेड भोकर रोडवर ल 

बारसगाव िशवारातील 

माऊली पे ोल पंपा या पुढे 

द णेस 07 क.मी 
 
 

  गु हा     दाखल तार ख  

27/02/2022 टे डा   वेळ 

18.56 
 

मयताचे नाव 1 - करण 

वीण पाट ल व णुनगर. 

नांदेड  

2.वषाताई संभाजी पाट ल. 

रा  इ लामपूर या. कनव जी 
नांदेड  

फयाद    - काश गणेश राव नरवाडे 

वय 44 वष यवसाय वक ल राहणार 

कोनाक वहार सोसायट  फरांदे नगर 

वाड  ब ु ता .जी .नांदेड मोबाईल 

नंबर9271256830 

 
 

  आरोपी नाव -  

उिशराने कारण- द 26/02/2023 रोजी 
ब हण करण वीण पाट ल व ितची 
जाव ु वषाताई संभाजी पाट ल यां या 
अं य वधी क न आ ह  कुटंुबात दखुत 

अस याने आज रोजी पोहोचला येऊन 

त ार देत आहोत 

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

फयाद चे भावजी वीण रामराव पाट ल व भाची ाची पाट ल बह ण करण 

वीण पाट ल व ितची जाऊ वषाताई संभाजी पाट ल असे िमळून यांची कार 

.MH B Q 6462 मी नांदेड ते इ लामपरू जात असताना नांदेड भोकर 

रोडवर ल बारसगाव िशवारातील माऊली पे ोल पंपा पुढे वेळ अदंाज े

सायंकाळ  06.15 ते 06.30 या दर यान समो न येणा या मॅ झीमो हॅन. 

या चालकाने या या ता यातील यायाम अितशय भरधाव वेगात हाई 

गईने िन काळजीपणाने चालवून चुक या दशेने येऊन कारला समोर ल 

जोराची धडक देऊन भावजी वीण रामराव पाट ल व भाची ाची पाट ल 

यांना जखमी केले व बह ण करण वीण पाट ल व ितची जाऊ वषाताई 

संभाजी पाट ल यां या मरणात कारणीभूत ठरला आहे जबाब द याने वगरेै 

मजकूराचे जबाबा व न वर माणे गु हा दाखल क न मा.पो.िन .साहेब 

यां या आदेशाने पुढ ल तपास PSI आगलावे साहेब यां याकडे दला 
 

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

अधापूर मो न ं9923670999 

 

तपास अिधकार  -PSI /आगलावे मो नं 9767777884 

आरोपीचा पुवइितहास - िनरंक  

 िनरंक 

 



             
पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु हा फयाद  व आरोपी  नाव खलुासा 
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आरोपीचा पुवइितहास - िनरंक  

 िनरंक 

 

 



पो. टे. कंधार   गुरनं . 47/2023 कलम 379 भादवी  , द.27/02/2023 
 

पो. टे. च े

नाव 

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

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गरुनं . 47/2023 कलम 

379 भादवी 
घडला:- - द .24 / 02 / 

2023 चे 18.30 ते . द .27 / 

02 / 2023 चे 09.30 वा . 

दर यान पंचायत सिमती 
कंधार प मेस 1 क.मी. 
  
 
 

 गु हा दाखल:- 

द.27/02/2023वेळ 17.34 

न  टेशन डायर  न द  20 

वर. 

 
 
 
 

फयाद च ेनाव:- ी बळ राम गगंाराम कांबळे 

वय 56 वष यवसाय नौकर  पंचायत सिमती 
कंधार मो.न.ं 9921671657 

 

FIR त दली का:- होय.  

 
 

आरोपी नाव व प ा:-  अ ात 

गेला माल :-   MICROTEK कंपनीच े एक 

इ हटर कंमत  10301 = व MTEK 

POWER कंपनी या दोन या कंमत  55758 

/ - या एकुण  66059  

िमळाला मला:- िनरंक.  

 

उिशरा चे कारण :-  

खलुासा;---     सादर वनंती क  , यातील नमुद ता.वेळ  व 

ठकाणी यातील फयाद ने कृषी वभाग कायालयाच े दशनी 
भागात ठेवलेल ेएक इ व हटर व दोन बॅटर  66059 / -  चा माल 

कोणीतर  अ ात चोरटयानंी चो न नेला आहे . वगरेै मजकुराचे 
अजाव न गु हा दाखल. 

 

दाखल करणार:----HC/2132 गारोळे  साहेब पो. टे. कंधार. 

मोबाईल नंबर:-,7262067016. 

 

तपासी अमंलदार:-ASI गणाचाय पो. टे.कंधार 

मो. .9823391570 

 

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

िनर क   पडवळ साहेब पोलीस टेशन कंधार               मो. 
.9420841070. 

 

आरोपीचा पुवइितहास - िनरंक  

 िनरंक 

 
  



पोलीस टेशन नायगाव  गुरन न ं18/23 कलम 12(अ) महारा  जगुार ितबंधक अिधिनयम   माण   द. 27/02/2023 

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  

नायगाव भाग-6 गुरन 18/2023  

कलम 12अ महारा  

जुगार बंद  अिधिनयम 

          
 
 
 
 
 
 

िमळाला माल:- 

नगद 850/- पय े व 

जुगाराच ेसा ह य 

 

 द.27/02/2023 रोजी च े 17:30 

वा.MSEB ऑ फसच ेउ र बाजूस मोकळे 

जागेत नायगाव पूवस 01  कमी 
 
 

ठकाण:- mseb ऑ फस या 
मोक या जागेत नायगाव 

 
 

दशा :-. पूवस 01 .क ..मी. 
 
 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 27/02/2023 चे 
1946 वा टे.डा न द  13 वर  

 
 
 

 खबर देणार नाव:- वलास 

मोतीराम मु तापुरे वय 54 वष 

यवसाय नोकर /पोहेका 2006 

नमेणूक पोलीस टेशन नायगाव 

ज हा नांदेड मोबाईल 

नंबर.9325850996 

 
 
 आरोपीच ेनाव व प ा जात :  

आरोपी अटक :-  कलम 41 अ 1 

crpc माण ेनोट स देऊन सोड यात 

आल े

खलुासा_सादर वनंती क  वर नमुद ता.वेळ   

व  ठकाणी यातील आरोपीन े वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या लोकांकडून पैस े घऊेन 

क याण नावाचा मटका जुगार खेळत व 

खेळत असताना जुगाराच ेसा ह य व नगद  

850/-  पयासह िमळून आला वगैरे 

फयादव न गु हा दाखल क न तपास 

मा.पो.िन.साहेब   यांच े आदेशान े hc/91 

गंधपवार यां याकडे दे यात आल े

 
 
दाखल करणार :--  asi/काळे  पो टे 

नायगाव  

 
तपािसक अमलंदार :-गंधपवार 

.9096618241 

आरोपीचा पुवइितहास - िनरंक  

 िनरंक 

 



पोलीस टेशन कंुटूर  गुरणं नं 35/2023 कलम 65 ई म दा का   द.27/2/2023 

पो. टेचे yनाव गुरण ंव कलम गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 
खुलासा 

कंुटूर गरुणं 35/2023 कलम    

65 ई माणे दाखल 

 
 
 

गु हयाचे कारण :- 

 
 
 

िमळाला माल 

देशी दा  िभंगर  

सं ा या 12 सीलबंद 

बॉटल कमती  840  

चा  माल 

गु हा घडला  ता. वेळ व 

ठकाण =- द 27/2/2023 चे  

17:15 वाजता फयाद चे 

शेतातील ट न शेडम ये 

सोमठाणा िशवार 

 
 

दशा    — प मे 18 कमी 
 
 
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

23/2/2023 चे    10:05 वा 
टे.डा न द  23  वर 

 
 

उिशराचे कारण — 

 
 

फयाद च े नाव प ा -_-   

ल मण माधवराव सोनकांबळे 

पोहे का ब नं 2315  पो टे 

कंुटूर  मो. नं 
90 49 11 74 15 
 
 

आरोपीचे नाव प ा —--   

 
 
 

आरोपी अटक : 

नाह  —   crpc 41 (1) (अ ) 

माणे नोट स 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या देशी दा  िभंगर  सं ा ची  180 एम एल 

या 12         सील बंद बॉटल कमती 840 पयाचा मालाची 
चोरट  व  कर याचे उ ेशाने ता यात बाळगून िमळून 

आला हणून गु हा दाखल क न पुढ ल सपोिन  सा. यांच े

आदेशाने Asi पोल ेसाहेब साहेब यांचेकडे दले 
 

दाखल करणार– Asi िनखाते पो टे कंुटुर 

मो नं 8806 14 89 89 

 
 

तपास----Asi पोले साहेब पो टे कंुटुर मो नं 
97 6309 72 22 
 

आरोपीचा पुवइितहास - िनरंक  

 िनरंक 

 
 



-पो. टे वमानतळ ,नांदेड गु.र.न. 69/2023 कलम 279, 427 भादवी द.27/02/2023. 
 

ि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 – द. 

27/02/2023 रोजी वेळ 16.30 

वाजताच े समुारास आसना 
ज त े वमानतळ ट पाँईट 

दर यान वागत लाँ स 

जवळ नांदेड उ रेस 05 

क.मी.    
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ-  

 द 27.02.2023 रोजी वेळ – 

21.01 वा टे.डा. 37 
 

 ग.ुर.न. 
69/2023 
कलम 279, 

427 भादवी  

फयाद  – अिनकेत गंगाधर 

सोनाळे वय 28 वष 

यवसाय इंजीिनयर रा. 
वकास नगर तरोडा बु. 

नांदेड मो. 8446804860 
 
 
आरोपी – 
 
 

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

आरोपी कार चालकाने याच े ता यातील कार हयगयी व 

िन काळजीपण ेचालवनु भरधाव वेगात येवुन फयाद च ेकार . MH 

26 BX 1792 ह स पाठ मागुन धडक देवनु कारचे ड क च े अंदाज े

70,000/-  च े नुकसान केल.े वगैरे जबाबाव न  मा.पो िन. नरवाडे 

साहेब यांच े  आदेशान ेवर माण ेगू हा दाखल क न पुढ ल तपास HC 

2735 खंदारे यांचेकडे दला. 
 
दाखल करणार – NPC 631 देशमखु  मो. नं. 9923647631 
 
तपास करणार-  HC 2735 खंदारे मो.न.ं 8551059899 
 

आरोपीचा पुवइितहास - िनरंक  

 िनरंक 

 
 
 
 
 



पो. टे. कंधार      गु.र.न. 48/2023  कलम  279,304 (अ) भा द वी.. . द.27/02/2023 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन. 48/2023 कलम 

279,304 (अ) भा द वी   

 गु हा घडला :-   द 24/2/2023 

रोजी सकाळ  07.30  वा.चे 

सुमारास   जांब (बु कु) ते द स 

(ब)ु जाणारे रोडवर सं ाम पाट ल 

यांच े शेताजवळ द णेस  25  

कमी.  ता. कंधार 

 
 

गु हा दाखल:- द 27/2/2023 वेळ 

21.56 वाजता टेशन डायर  न द 

25  वर 

 
 

उिशराचे कारण :-  आज रोजी 
पोलीस टेशनला हजर येऊन 

जबाब द याने. 

 फयाद  चे नाव    :- कालेसाब प. 

नबीसाब शेख वय 33 वष यवसाय  

शेती नौकर रा. सोमठाणा  ता.  नायगाव 

ज. नांदेड   

मोबाईल नंबर - 8208627223 

 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 

 आरोपी चे नाव व प ा: -. अ ात ु झर 

वाहन चालक 

 
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 

मयत :- सुलेमान कालेसाब शेख वय 

06 वष रा. सोमठाणा ता. नायगाव ज. 

नांदेड 

 
 

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

ठकाणी यातील  फयाद  व याची प ी व मुलगा सुलेमान हे 

जांब (बु क)  ते द स (ब)ु जाणारे रोडचे कडेने शेताकडे जात 

असताना सं ाम पाट ल यांचे शेताजवळ अ ात ु झर 

चालकांने याचे ता यातील वाहन हे हायगयीने व 

िन काळजीपणे भरधाव वेगात चालवनू यातील फयाद चा 
मुलगा नामे सुलेमान कालेसाब शेख यास  जोराची धडक देऊन 

गभंीर जखमी क न याचे मरणास कारणीभूत झाला आहे 

वगरेै मजकुराचे जबाब व न गु हा दाखल क न मा.पो. 
िन.साहेब यांच ेआदेशाने  पुढ ल  तपास psi / मुखेडकर साहेब 

यांच ेकडे दला. 
 

दाखल करणार:  pso. Hc /2046 कामजळगे सा.पो टे कंधार 

           

तपासी अमंलदार:- Psi/ मखुेडकर साहेब पोलीस  टेशन कंधार. 

मो. नं.8308840863 

              

       पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो िन 

पडवळ साहेब        

मो नं 9420841070 

 

आरोपीचा पुवइितहास - िनरंक  

 िनरंक 



 

पोलीस टेशन कंुटूर  गुरणं नं 36/2023 कलम 65 ई म दा का   द.27/2/2023 

पो. टेच े

yनाव 

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  गरुणं 36/2023 कलम    

65 ई माणे दाखल  

          
 
 

गु हयाचे कारण :-  

 
 
 

  िमळाला माल 

 देशी दा  िभंगर  

सं ा या 14 बॉटल 

कमती  980   चा  माल 

 गु हा घडला  ता. वेळ व ठकाण =- द 

27/2/2023 चे  19:00 वाजता कंुटूर 

फा या जवळ ल िनसग हॉटेल या  
पाठ माग े 

 
 

दशा    — प मे 10 कमी   
 
 
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 23/2/2023 चे    

20:57 वा टे.डा न द  28 वर 

 
 
 
 

उिशराचे कारण —  

 
 

 फयाद च े नाव प ा -_-  अशोक वैजनाथ 

घुमे वय 36 वष यवसाय नोकर  पो का 
26 38 पो टे कंुटूर मो. न ं  

 99 23 48 26 38  
 
 

 आरोपीचे नाव प ा —--    

 
 

आरोपी अटक :   

नाह  —   crpc 41 (1) (अ ) माणे नोट स  

 सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी  यातील आरोपीने वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या देशी दा  िभंगर  सं ा या  
180 एम एल या   14       सील बंद बॉटल 

कमती 980  पयाचा मालाची चोरट  व  

कर याचे उ ेशाने ता यात बाळगून िमळून आला 
हणून गु हा दाखल क न पुढ ल सपोिन  सा. 

यांच ेआदेशाने  Hc 1181 कुमरे  साहेब यांचेकडे 

दले  

 

दाखल करणार– Asi िनखाते  पो टे कंुटुर 

मो नं 8806 14 89 89  

 

तपासHc 1181 कुमरे साहेब पो टे कंुटुर मो नं  
 8208788324  
 
 

आरोपीचा पुवइितहास - िनरंक  

 िनरंक 

 



पो. टे. लोहा गुरन.42/2023 कलम 65E  म ो का     द.27/02/2023 

पो. टे. चे 
नाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

  लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन. 

42/2023 

कलम 65E 

महारा  

ो ह बशन  

कायदा  

 गु हा घडला:- द 

27/02/2023 च े 19.00 

वाज या या सुमारास 

जामगा िशवनी साखर 

कारखाना 21 येथील चहा 
पा याचे हॉटेलम ये मौज े

जामगा िशवनी तालुका 
लोहा ज. नांदेड 

 
 

 उ रेस 18 कलोमीटर 

अतंरावर  

 

गु हा दाखल:- 

द.27/02/2023 वेळ 20.21 

वाजता टेशन डायर  न द 

32 वर      

 

 फयाद  चे नाव व प ा :- दपक गो वंदराव 

करपने वय 50 वष यवसाय नोकर  HC 2325 

पोलीस टेशन लोहा नांदेड मोबाईल नंबर 

=9881708474 
 

FIR त दली काय:- होय 

 
 आरोपी च ेनाव व प ा:-  
 िमळाला माल = देशी दा  िभंगर  सं ा चे 
लेबल असले या 90 ml मते या काचे या 16  

बॉटल येक  कंमत 35 /- पये माणे एकूण 

कमती 560/- पये चा माल  

 
 

आरोपी अटक:- नोट स देऊन मु  केले  

खलुासा; ----    सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीने जामगा िशवनी साखर कारखाना 21 येथे चहा 
पा याच े हॉटेलम ये एका पांढ या पो याम ये देशी दा  िभंगर  

सं ाचे लेबल असले या 90 ml मते या ला टक या िशलबंद 16 

बॉटल येक बाटली ची कंमत 35 पये माणे एकूण 560/- पये 

चा मु ेमाल वनापरवाना बेकायदेशीर र या चोरट  व  कर याचे 

उ ेशाने ता यात बाळगलेला िमळून आला वगरेै फयाद व न मा 
पोनी साहेब यांच ेआदेशाव न गु हा दाखल 

 

दाखल करणार:- npc/491 लाटकर साहेब पो टे लोहा  मोबाईल 

नंबर:- 8830449911 

      

तपासी अमंलदार:HC/2107 khade मोबाईल नंबर  

9823703017 
 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. .              मा..पोिन/ तांबे 
साहेब . पो. टे. लोहा               मो. 9850188100 

आरोपीचा पुवइितहास - िनरंक  

 िनरंक 

 



iksLVs nsxyqj xqju 106@2023 dye 457 ]380 Hk n oh çek.ks fnukad 27@02@2023 

ftYgk@ iks-Bk.ks iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  fn-osG i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

ftYgk -ukansM  
iksLVs ps  
uko  
nsxyqj  

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k & fn-27-02-2023 ps  

jksth ldkGh 11-00 rs 16-00 

ok- ps njE;ku vk"Vfouk;d 

vIVZesaV ch&3 mnxhj jksM nsxyqj 

 
 
 
fn’kk o varj %&  
iqosZl 01 fd-eh-  

 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%& 

 fn-27@02@2023 jksthosG  23-

20 ok- uksanua- 43  oj 

 

  

xqju@ vijk/k dzaekd 
& xqju 106@2023 dye 

457 ]380 Hk n oh çek.ks 

 
 
 
 
 
?kVukLFkG %&& 

vk"Vfouk;d vIVZesaV 

ch&3 mnxhj jksM nsxyqj 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
vkjksihps    ukao o iRRkk %& vKkr 

vkjksih vVd    %& ukgh  
-xsyk eky %& 1- 1]50]000@& ,dk 
lksU;kpk iksgs gkj otu vankts 5 rksGs tqus 
okijrs]¼ 2½ 1]50]000@& ,d tksM 
lksU;kps ikVY;k otu vankts 5 rksGs tqus 
okijrs ¼3½ 1]50]000@& ,d tksM lksU;kps 
ckaxMîk otu vankts 5 rksGs tqus okijrs 
¼4½ 30]000@& dkukrhy lksU;kps >qeds 
otu vankts 1 rksGk tqus okijrs  ¼5½ 
60]000@&xG~;krhy lksU;kps usdysl 
otu vankts 2 rksGs tqus okijrs  ¼6½ 
60]000@&  xG~;krhy lksU;kps yk¡dsV 
otu vankts 2 rksGs tqus okijrs ¼7½ 
60]000@& lksU;kps  4 vaxBîk otu 
vankts  2 rksGs tqus okijrs vlk ,dq.k 
22 rksGs otukps lksU;kps nkfx.ks fder 
vankts 6]60]000@& #i;kps   

[kqyklk %& lknj foaurh dh] ueqn rk- osfG o fBdk.kh fn 27-2-2023 jksth 

ldkGh 11-00 rs nqikjh 4-00 oktrkps njE;ku eh 'kkGsr  xsys vlrk dks.khrjh 

vKkr pksjVîkus ek÷;k vk"Vfouk;d vIVZesaV ch&3 mnxhj jksM nsxyqj ;sFkhy 

?kjkps nkjkpk dMhdksaMk rksMqu ?kjkr ços'k d#u ?kjkrhy csM#e ef/ky yks[kaMh 

dikV m?kMqu ] dikVkps yk¡dj rksMqu  dikpVkps yk¡dj e/khy oj oj ueqn 

o.kZukps 22 rksGs otukps lksU;kps nxkfx.ks fdaerh vankts 6]60]000@& #i;kps 

pks#u usys  vkgsr oxSjs fQ;kZnhps tckc o#u xqUgk nk[ky 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 1 lfpu lkaxGs lk- -mifoHkkxh; iksyhl 

vkf/kdkjh mi foHkkx nsxyqj eks c 9823524529  2-lksgu ekpjs lk- iksfu iksLVs 

nsxyqj eksck 9821159844 3- liksfu eGkGs iks-LVs- nsxyqj eks-u- 9518799390 

4- Jhdkar eksjs iksmifu  iksLVs nsxyqj eksck 9970959025  gs fnukad 

27@02@2023 ok  osG 23%20 uksan ua 44  oj  jokuk  

?kVukLFkGko:u ijr %&   HksV iq<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&] lksgu ekpjs lk- iksfu iksLVs nsxyqj eksck 
9821159844  
rikfld vf/kdkjh %& iksfu Jh ekpjs lkgsc eksua 982115984 iksLVs nsxywj eksu 

a9821159844 

 nk[ky dj.kkj %& liksmifu ljksns iksLVs nsxyqj eks ua 9561435108 
 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh %&  liksfu ds ,l iBk.k  eks ua 8668361977 
 
lax.kd vkWijsVj%&eiksdkW@2673fnik dkacGs eks ua 9766812295    

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

 
 



िदनांक27.02.2023 





 
 

 
 
 



iksLVs uk;xkao  xqju@ vijk/k dzaekd  vk e ̀ 03@2023  Dye 174   lhvkjihlh fn-27@02@2023  
 

      ] 
ftYgk@ iks-

Bk.ks 

iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  
fn-osG 

i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

ftYgk -ukansM  
iksLVs ps  
uko uk;xko  
 
 

vk e ̀-?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &  
fn-25@02@2023  jksth 05%00 
ok rs 06%30 oktrk ps  njE;ku  
xMxk ;sFkhy e;rkps iapj 
nqdkukr xMxk rk-uk;xko    
 
 
 
 
fn’kk o varj %&  
if’pesl  16    fdeh fcV uacj  
 
 
 
vk e` nk[ky-rk-osG-%& 
fn-27@02@2023  
osG 18-14  oktrk 
LVs-Mk-ua- 21  oj  
 

xqju@ vijk/k dzaekd 
vk e ̀ 
03@2023  

Dye 174   lhvkjihlh  

      ]  

 
 
 
?kVukLFkG %&& xMxk 
;sFkhy e;rkps iapj 
nqdkukr xMxk rk-
uk;xko    
 
  

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& foÜoukFk 
eksgujko Hkkdjs o; 38 o"kZs O;olk; 'ksrh 
o vkVks pkyd jkg.kkj xMxko rkyqdk 
uk;xko ft-ukansM eks-u-9764063615 
¼tkr ejkBk½ 
 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
 
Ek;rkps  ukao o iRRkk %& 'kadj eksgujko 

Hkkdjs o; 40 o"kZ O;olk; 'ksrh jk- 

xMxk rkyqdk uk;xko th-ukansM ¼tkr 

ejkBk½ 

 

Ekj.kkps dkj.k   %& 'ksrkrhy ukfidhyk 
daVkGwu e;rkps iapj nqdkukr fVu i=kps 
v¡xyP;k ia[;kyk fpaèkxkps nksjhus 
xGQkl ?ksÅu vkRegR;k dsyh- 
- 
 
mf'kjk ps dkj.k %  eSrkoj vaR;foèkh 
d:u [kcj ns.kkj ;kauh vkt jksth [kcj 
fnY;kus 

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

ns.kkj ;kauh [kcj fnyh dh R;kaps oMhy eksgujko nÙkk Hkkdjs ;kauh ihd dtZ 

Eg.kwu egkjk"Vª xzkeh.k c¡d 'kk[kk ;sFkwu ihd dtZ ?ksrys R;kps Fkdhr dtZ 

866947@& #i;s vls >kys gksrs ;krhy e;r 'kadj eksgujko Hkkdjs gs ?kjkrhy 

drkZ ek.kwl vlY;kus R;kps oj ihd dtZ QsM.;kph tckcnkjh gksrh xsY;k 

efgU;kr e;rkps eqyhps yXu >kys o ;ko"kÊ 'ksrkr dkgh fidys ukgh R;keqGs dtZ 

QsMrk ;sr ulY;kus e;rkuh daVkGwu iaDpjP;k nqdkukr vkrwu dqywi ykowu fVu 

i=kps v¡xyps ia[;kyk fpnxkus nksjhus xGQkl ykowu vkRegR;k dsyh lnj 

ej.kkckcr dkgh rØkj vkxj la'k; ukgh e;rkoj vaR;foèkh d:u vkt jksth 

iksLVsyk ;sÅu [kcj fnY;kus ek- iks-fu- lkgsc ;kaps vkns'kkus 'ksrdjh vkRe gR;k 

;k lnjk[kkyh vk-ez nk[ky  

 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksmifu ok?kekjs iks LVs  uk;xko eks-ua-
9096618241 
gs fnukad 25@02@2023 ok  osG 09%46 uksan ua 12  oj  jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %&   HksV iq<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&]iksfu xqBs iks LVs uk;xko eks ua  8425995454 
 
rikfld vf/kdkjh %& ok?kekjs lkgsc iksLVs-uk;xko    eks-ua-9096618241 
  
 nk[ky dj.kkj %& liksmifu dkGs iksLVs-uk;xko   eks-ua-9823035769 
 
 

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

 
 



पो टेचे   नाव  उमर    आ  नंबर 08 /2023 कलम 174 crpc द.27/02/2023 
 

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  आ  नंबर 08 

/2023 कलम 174 

crpc 

आ  l घडला दनांक 

द.20/02/2023 चे रा ी  11.00 

वा.  सरकार  दवाखाना नांदेड 
येथ े
 
 
गु हा दाखल दनांक 

द.27/02/2023चे 
14.19वाजता न द न.15 

 
. दशा व अंतर:- उतरेस  05 

km  

फयाद चे नाव नाव: नरिसंह 
मा ती यमलवाड 55 वष 
धंदा शेती राहणार कळगाव 
तालुका उमर  
 

मयताच ेनाव व प ा - 
 

  

खलुासा:- सादर वनंती क  यातील खबर देणा यानंी खबर 
दली क  कळगाव कडे ऑटो ने येत असताना याची प ी 
ह  अचानक ऑटोतून खाली पडून डो यास जखम झा यान े
सरकार  दवाखाना नादेंड येथे वलाज चालू असताना 
एमएलसी ा  झा याने बाजूस माणे आ  दाखल क न 
तपास कामी मा.. स.पो.नी सा. यां या आदेशाने  पुढ ल 
तपास का मी npc /1017 क े या याकडे दला 
 
तपास:- npc 1017 क े पो टे उमर   मो.9689202996 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 
 
 



पो टेचे   नाव  उमर     गुरन. नंबर 44 /2023 कलम 279,337 ipc  द.27/02/2023 

 

पो टेच े

 नाव  

गुरन,ंआ ,पनाका  
िमिसगं व कलम 

गुरन,ंआ ,पनाका  
घडला व तार ख व वळे 

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

ह ककत  
 

उमर  गुरन. नंबर 44 

/2023 कलम 
279,337 ipc 
 

गुरन. घडला दनांक 

द.27/02/2023 चे च े
दपुार  दोन वाजता 
मुदखेड ते उमर  रोडवर 
जामगाव जवळ 
 
गु हा दाखल दनाकं 

द.27/02/2023चे 
23.12वाजता न द न.22 

 
. दशा व अतंर:- 
प मसे  05 km  
 
  

फयाद चे नाव नाव: 
मोह मद नवीद शेख पाशू 
व 49 वष धंदा चालक 
राहणार कारखाना रोड 
जवाहर कॉलनी वसमत 
ज हा हंगोली  

 

आरोपीच ेनाव व प ा - 
 

खलुासा:- सदर वनतंी क  यातील नमूद ट पर मांका या 
चालकाने दशा हात न दाखवता अचानक के लावून ु झर 
जीपचे समोर ल चचेीस बपंर बोनट समोर ल मोठा काच व 
रटन फोडून अंदाजे तीन लाख पयांचे नुकसान भरदा 
वेगात व िन काळजीपणे चालवून नुकसान केले बाबतचा 
जबाब व न पुढ ल तपास कामी मा.. स.पो.नी सा. यां या 
आदेशान े पुढ ल तपास का मी hc/465 सवयी या याकडे 
दला 

 
तपास:- hc 465 पो टे उमर   मो.9689202996 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 
 



iksLVs fduoV xqjau 53@2023 dye 392]341]34]Hkknoh fnukad 27@02@2023 

ftYgk@ iks-Bk.ks iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  fn-osG i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

ftYgk -ukansM  
iksLVs ps  
uko fduoV  
 
 

xqUgk  ̀-?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &  
fn-27@02@2023  jksth 11%40 
ok ps lqekjkl  ch-vWM lh 
dkWVZjP;k cktqP;k dP;k  jLrk 
xksdank rk-fduoV  ft-ukansM  
 
] 
 
fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl   03 fdeh  
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%& 
fn-27@02@2023  
osG 18-43  oktrk 
LVs-Mk-ua- 30   oj  
 

xqju@ vijk/k dzaekd 
xqUgk    
53@2023  

Dye 392] 341] 34    

Hkknafo  

      ]  

 
 
 
?kVukLFkG %&& ch-vWM 
lh dkWVZjP;k cktqP;k 
dP;k  jLrk xksdank rk-
fduoV  ft-ukansM  
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& iz.k; fi-izdk’k 
tk/ko o;  19 o”ksZ O;olk; ukSdjh  Hkkjr 
Qk;ukUl buDY;qt fyehVsM jk-esaMdh rk-
ekgqj ft-ukansM  eks ua  8010019592 
 
 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
 
vkjksihps    ukao o iRRkk %& nksu vKkr 

O;Drh uko ekghr ukgh  

 
 

vkjksih vVd    %& ukgh  
- 
 
 
xsyk eky &uxnh 3]38]106@ #i;s o ,d 
lWelax daiuhpk e‚Msy uacj ,l- ,e- Vh-
385o fljht ua-356550100048089  
VWc fderh 12]000@ #i;s rlsp c‚;eWfVd 
e'khu ih-ch- daiuhph thph fdaer2500@&  
#i;kph vlk ,dw.k 3]52]606@& #i;kpk 
 eky   

[kqyklk %& & lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy  
fQ;kZnh gk R;kps vfèkdkjh f'kok ikVhy vls f'ko'käh uxj xksdqank] ikSf.kZek 
uxj xksdqank] vkacsMdj uxj xksdqank ;sFks Hkkjr Qk;ukUl bUDywt fyfeVsM 
daiuhph ehfVax ?ksÅu R;kr tek >kysys  dkG~;k jaxkph  cWx eèkhy uxnh 
3]38]106 #i;s ,d lWelax daiuhpk e‚Msy uacj ,l- ,e- Vh-385 o fljht 
uacj 356550100048089 VWc  fderh 12]000@& #i;s rlsp c‚;eWfVd e'khu 
ih-ch- daiuhph ftph fdaer 2500@& #i;kph vlk ,dw.k 3]52]606@& 
#i;kpk eky ?ksÅu R;kph eks-lk- Ø- ,e ,p 26 ch Ogh 2178 oj tkr 
vlrkuk rso<îkr iYlj daiuhph  dkG~;k jaxkph eks-lk- ftps ekxsiq<s uacj 
ulysyh T;koj nksu ble clwu rksaMkyk #eky ckaèkysys R;kauh fQ;kZnhph eksVkj 
lk;dy vMowu fQ;kZnhps o lk{khnkjkps MksG~;kr fejph iwM Vkdwu iS'kkph o 
lkekukph cWx tcjhus fgldkowu ?ksÅu xsys- oxSjs etdqjkps tckc o:u xqUgk 
nk[ky 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksmifu lkoar iks LVs fduoV eks ua  
9856935555 o iksmifu ekehMokj iks LVs fduoV eks ua  9850061133 
gs fnukad 26@02@2023 ok  osG 18%51 uksan ua 31  oj  jokuk  
 
?kVukLFkGko:u ijr %&   HksV iq<s pkyq  
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&] iksfu cksjls iks LVs fduoV eks ua  9309737394 
 
rikfld vf/kdkjh %& iksmifu ekehMokj iks LVs fduoV eks ua  9850061133 
  
 nk[ky dj.kkj %& iksmifu lkoar iks LVs fduoV eks ua  9856935555 
 
 
 
 

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

 



 

. 



 

 

 

  



पो टेच ेउमर    नाव    गुरन. नंबर 45/2023 कलम 279,324,504 ipc द.27/02/2023 

पो टेच े

 नाव  

गुरन,ंआ ,पनाका  
िमिसगं व 
क25.33लम 

गुरन,ंआ ,पनाका  
घडला व तार ख व वळे 

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

ह ककत  
 

उमर  गुरन. नंबर 
45/2023 कलम 
279,324,504 ipc 
 

गुरन. घडला दनांक 

द.27/02/2023 च े चे 
दपुार  दोन वाजता 
मदुखेड ते उमर  रोडवर 
जामगाव जवळ 

 

गु हा दाखल दनांक 

द.27/02/2023च े
23.53वाजता न द 
न.25 

 

. दशा व अंतर:- 
प मेस  05 km  

फयाद च े नाव नाव: 
संभाजी केरबाजी 
नरवाडे वय 45 वष 
पर चालक राहणार 

रेणापूर तालुका अधापूर 

 

आरोपीचे नाव प ा . 
 

खलुासा:- सदर वनतंी क  यातील नमदू आरोपींनी नमूद 
वेळ  व ठकाणी फयाद चे ट परला पाठ मागनू 
िन कळजीपणे ू जर ह  आप या ता यातील चालून 
पाठ मागून पपेरला धडक देऊन ट पर थांबवनू बिघतल े
असता आरोपीनंी अपघात बघ यास आले या शेतक यां या 
हातातील काठ  घेऊन फयाद स डा या हातावर व मानेवर 
पाठ वर काठ ने मारहाण क न दखुापत केली व िशवीगाळ 
क न जीव मार याची धमक  दली वगैरे जवावाव न 
बाजूस माणे गु हा दाखल क न पुढ ल 

तपास :- hc 465 पो टे उमर   मो.9689202996 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 



पो टेचे   नाव उमर      गुरन. नंबर 43/2023 कलम 354,323,506  ipc द.27/02/2023 

पो टेच े

 नाव  

गुरन,ंआ ,पनाका  
िमिसगं व 
क25.33लम 

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 
43/2023 कलम 
354 ,324,506ipc 
 

गुरन. घडला दनांक 

द.25/02/2023 02.00चे 
दपुार  दोन वाजता 
मदुखडे ते उमर  रोडवर 
जामगाव जवळ 

 

गु हा दाखल दनांक 

द.27/02/2023च े
23.53वाजता न द न.25 

 

. दशा व अंतर:- 
प मेस  05 km  

 

फयाद च े नाव 
नाव:  

 

आरोपीचे नाव प ा 
.  

 

खुलासा:- सदर वनंती क  यातील नमूद आरोपीने नमूद 
वेळ  व ठकाणी फयाद  बाई शेता म ये शगा तोडत 
असताना एकट  पाहून फयाद स हणाला क  तुझा नवरा 
येडझवा आहे तुला घर  आ यास काय खुश कर त असेल 
असे हणत हसू लागला रांद लय माजलीस असे हणत 
गालावर चापट मारला व दाबून ध न अ ील चाळे क  
लागला फयाद ने आरडाओरड के याने तेथनू पळून गेला 
वगैरे अजाव न बाजूस माणे जवावाव न बाजूस माणे 
गु हा दाखल क न पुढ ल 

 

तपास :- hc 2354 गेडाम पो टे उमर   मो.9689202999 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    



 


