
IkksLVs eukBk nSfud xqUgs vgoky fn 17-02-2023 
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  
 
eukBk  

vkè -?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k & 
fn 16@02@2023 ps  
osG 13-50 ok lqekjkl 
Lorkps rk ps 'ksrkeè;s jk-
iGlokMh ¼lkojxkao ekG½ 
rk-gnxkao  ukansM 
 
 
fn’kk o varj %&  
if’pesl 10 fd-eh varjkoj 
 
vkè - nk[ky-rk-osG-%&  
fnukad& 17@02@2023 
jksth 11-21 ok- 
uksan ua- 09 oj- 
 

vke ̀ dzaekd  
04@2023  
dye  
174 lhvkjihlh 
 
ej.kkps dkj.k 
 'ksrh dksjMokgw 
vlY;kus o cWadsps 
dtZ QsMw 'kdr 
ulY;kus dks.krsrjh 
fo"kkjh vkS"kèk 
fiÅu eR̀;w ikoys  
 
mf’kjkps dkj.k %&  
vkt jksth iksLVsyk 
;soqu rdzkjh tckc 
fnY;kus nk[ky 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
Ek;rkps ukao o iRRkk %& 
çrhd çdk'k jkBksM  o; 29 
o"kZs O;olk; 'ksrh jk-
iGlokMh ¼lkojxkao ekG ½ 
rk-gnxkao ft-ukansM 
 
vkjksih vVd %& ukgh  
  

[kqyklk %&  lknj fouarh dh oj ueqn rkjh[k osG o fBdk.kh ;krhy 
e;rkps 'ksrhoj egkjk"Vª xzkeh.k c¡d 'kk[kk eukBk ;sFkhy dtZ gksrs o 'ksrh 
o lrr uk fidhyk daVkGwu o c¡dsps dtZ QsMw 'kdr ulY;kus vkiys 
'ksrkr fnukad 16@02@2023 jksth 11-00  oktrk dks.krs rjh fo"kkjh vkS"kèk 
fiY;kus R;kl ljdkjh nok[kkuk gnxko ;sFks mipkj dkeh usys vlrk 
rsFkhy M‚DVjkaus riklwu osG 13-50 ok ej.k ikoY;kps lkafxrys oxSjs 
tckc o:u vkez nk[ky d#u iq<hy pkSd'kh dkeh ek-l-iks-fu-lkgsc ;kps 
vkns'kkus fcV iksgsdkW@2123 fxjh  lkgsc ;kapsdMs ns.;kr vkyh- 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
liksfu Jh fOg-,y pOgk.k iksLVs eukBk eksua 9767747774 
rikfld vf/kdkjh %&   
iksgsdkW@2123 fxjh  iksLVs eukBk eksua 9604822123 
nk[ky dj.kkj %&  
iksgsdkW@1750 nsoMs iksLVs eukBk eksua 9657719136 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
1- iksgsdkW@2123 fxjh  iksLVs eukBk eksua 9604822123 
gs fn-17-02-2023 jksth osG 11-24 ok-LVs-Mk-uka-ua- 10 oj 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV i<s pkyq  

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

 
 

 

 



पो. टे. कनवट दैनं दन गु हे अहवाल गुरन 44/2023 कलम 124 म.पो.का. माणे द.17/02/2023 

 

पो. टे.चे 

नाव 

गुरन/ 

कलम 

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

ह ककत 

पो. टे.

चे नाव- 

कनवट 

 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन- 

44/2023  

कलम- 

124  

म पो.का. 
माणे 

गु हा घडला- 
द.12/02/2023 रोजी वेळ 11.00  वा. 
या सुमारास चुंगी नाका  कनवट 

ता. कनवट 

 

 द णेस 1 क.मी. 
 

गु हा दाखल- 

द.17/02/2023 रोजी  
वेळ 14.07 वा. 
 टे.डा.  28 वर 

 

उिशराचे कारण- 

 गरुन 37/2023 कलम 283 भादवी 
मधील नमूद आरोपीने यास सदर 

वाहनाचे कागदप  सादर कर यास 

नोट स देऊनह  अ ाप आरोपीने 

नमूद वाहनाचे कागदप  सादर न 

के याने. 

फयाद चे नाव -    

सदािशव मा णक अनंतवार वय 

37 वष यवसाय नोकर  पो का 
3209 नेमणूक पोलीस टेशन 

कनवट ज. नांदेड 

 मो. नं.8484853632. 

 

आरोपीचे नाव - 

 
 
 
 

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

यांचा वाहन हा र ता वाहतकु स अडथळा िनमाण होईल व मानवी जी वतास 

अपघात होईल अशा धोकादाय प तीने रोडवर उभा केलेला िमळून आला असून 

सदर वाहन चालकाने सदर वाहनाचे कागदप  नोट स देऊनह  सादर केले 

नस याने सदरचे वाहन चोर चे अस याचे फयाद स संशय आला. वगरेै 

मजकुराचे फयाद व न. मा.पो.िन..साहेब यांच ेआदेशाने कलम 124 म. पो. का. 
माणे आपण गु हा दाखल. 

 

िमळाला माल- 

50,000/- पये कमतीचा नमूद ऑटो जनुा वापरता कंमत अदंाजे. 

 

दाखल करणार- 

Pso/NPC/ 2355 मारलेवाड पो. टे. कनवट मो.नं. 7768853060. 

 

तपािसक अमंलदार- 

HC/ 1062 वाडगरेु यांच ेकडे दला. मो.न.ं 8805981062. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पो. टे.नायगांव गुरनं 16/2023 कलम 341.279.504.506 भादवी . द.17.02.2023 

  पोलीस 
टेशनचे नाव 

गु हा र ज टर नबंर 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 :-
नायगांव  

 

गरुनं  

 16/2023 

कलम  

341.279 

.504.506 भादवी 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला दनांक 
:- द 16.02.2023 

14.00वा सुमारास 
भगवान मावजी 
भाकरे यांचे शेताजवळ 
रोडवर गडगा ते कौठा 
रोड गडगा िशवार  

 

प मेस 13 कमी .  
 

गु हा दाखल 
दनांक:- 17/02/2023 

वेळ 13.24 वा 
टे डा.नोद नं.12 वर 

फयाद चे नाव:- 
हावगीराव तकुाराम बामणे 
वय 32 वष यवसाय शेती 
जात िलंगायत रा गडगा ता 
नायगाव जी नांदेड 

 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 

आरोपीचे नाव :- 
 

पड तीचे नाव- 
 

खलुासा:- सादर वनंती क  वर नमदू ता वेळ  व ठकाणी यातील 
फयाद  व याचे वड ल तुकाराम बामणे शेताकडे पायी जात असताना 
यातील आरोपीने याची बुलेट हे वर ्  भरधाव वेगात चालून अचानक 
फयाद चे पुढे आडवी उभी क न फयाद चा र ता अडवून तु ह  इकडे 
फरायचे नाह  माझे वर केस केली तु हाला पाहून घेतो तु हाला 
जवतं सोडत नाह  अशी िशवीगाळ क न जीवे मार याची धमक  
दली वगैरे जबाब व न   गु हा दाखल  

  

दाखल करणार-  

ASI काळे साहेब पो. टे.नायगाव  मो.न.-9823035769 

 

तपासीक अिधकार  :- 
पोहेका 2040शेख  साहेब पो. टे.नायगाव   मो.न ं8793872040 

 

पोलीस टेशन भार  अिधका  याचे नाव व मोबाईल नंबर:- 

पोिन िशंदे  साहेब पो. टे. नायगाव मो.नं. 7798098009 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



पो. टे वमानतळ गुरन ं59/2023 कलम 279, 337, 338 IPC द.17/02/2023 

   

 
  
 

 
 
 

अ. 
. 

िज हावपो. टे.चेनाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शरेा 

 पो. टे         

वमानतळ 

ग.ुघ.ता.वऴे व ठकाण - 

दनाकं 16/02/2023 च े

19.00 वा गतीनगर 

पाट जवळ, तरोडा बु नांदेड 
 
 
 उ रेस  03 क.मी. 
 
 
 गु हा दाखल ता. वेळ – 

द 17.02.2023  

रोजी वेळ –13.57 वा 
टे.डा. 32 

 
 
 

 
 पो. टे 

वमानतळ 

गुरन ं   
 59/2023 
कलम 

279, 337, 
338 IPC 

 फयाद  –  

प नालाल उ मराव 

इंगोल े वय 40 वष 

यवसाय नौकर   

रा. गतीनगर नांदेड 

 मो.न. 8275010370 
 
 
 
आरोपी-  
 

  
 
 खुलासा - सादर वनतंी क , वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी कार चालकाने  याचे ता यातील कार ह  हयगय 

व िन काळजीपणाने भरधाव वेगात चालवनु फयाद च ेमलुीस 

धडक देवुन मलुीच े डा या पायास गंभीर दखुापत केली व 

डो यास मुका मार लागला. वगैरे मजकुराच े जबाबव न 

मा.पो.िन.सा.यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल क न तपासकामी HC 

1334 जाधव  यांचेकडे दे यात आला. 
 
दाखल करणार-  

ASI पांचाळ मो.न. 9423437844 
 
तपास करणार   
- HC/1334  जाधव मो.न.ं 8805859640 

 

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



पो. टे वमानतऴ िमसीगं.न.ं08/2023  द.17/02/2023. 
   
 
अ. 

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

 िज हा नांदडे, 
पो. टे. 
िवमानतळ 

 
िमसींग घ.ता.वेऴ व 

ठकाण –  

द 15/02/2023 रोजी  
18.00 वा च े सुमारास 

राहते घर हनुमानगड 

नांदेड  

पुवश 01 क.मी. 
 
िमसींग.नं.   दाखल ता, 
वेळ . ठकाँण – 

 द 17/02/2023 रोजी 
वेळ -16.41   वा  
  टे. डा. न-40  
 
उशीराचे कारण-  

आज रोजी पयत शोध 

घेवुन िमऴुन न 

आ याने आज रोजी 
त ार द याने. 

 

पो. टे 

वमानतऴ 

िमसींग.न ं
.08/2023                                                                                                        

खबर देणार –  
 
हरवले या य च े

 नाव –   

करण काश कंठेवाड वय 28 

वष  रा. हनुमानगड नांदेड  
 
वणन- 

 उंची 6 फुट 4 इंच रंग सावळा, 
अगंात प टे असलेला 
आकाशी कलरचा ट  शट व 

का या रंगाची नाईट पँ ट, 

कप याची ाँली बँग सोबत  

खलुासा - नमुद ताऱ ख वेळ  व ठकाणी यातील खबर देणार 

यांचा मुलगा हा राग या भरात कोणास काह  न सांगता िनघुन 

गेला तो अ याप पावेतो परत आला नाह  याचा नातेवाईकांकडे 

शोध घेतला, व नांदेड शहरात शोध घेतला पंरत ुकोठेह  िमळुन 

आला नाह .  वगरेै त ार  अज द याने मा पोिन सा. यांच े

आदेशाने िमसींग दाखल क न पूढ ल शोध व कायवाह  कामी  
HC 967 गायकवाड यांचेकडे दला . 
 
दाखल करणार –   

HC 1986 कानगुले  मो.न. 9657707486 
 
तपास करणार-  

HC 967 गायकवाड मो.न. 9529796606 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पोलीस टेशन रामतीथ दनांक. गुरनं. 24/2023 कलम 324,323,504,506,34 IPC 17/2/.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 

टेशनचे 
नाव 

रामतीथ 

गरुनं. 
24/2023  

कलम 

 324,323 
,504,506 , 
34 ipc  
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला दनांक/  

ठकाण :- 

 दनांक 16.02.2023 रोजी 23.50  

वा. फरयाद  चे घर  मौ.खतगाव    

ता. बलोली  
 

द णेस 15 कमी  
 

 गु हा दाखल दनांक:- 

द-.17/2/2023 

वेळ 17.13  वा. 
टे डा.नोद न.ं 22 वर  

 

 चेक िल टची पुतता केली अगर 

कसे  :-होय 

 

 फयाद चे नाव  व प ा:-  
शेषेराव संतुका इ बतदार वय 35  

वष यवसाय मजूर   राहणार 

खतगाव   तालुका बलोली  
मोन. 8329382053  

 
 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
 

 आरोपीचे नाव व प ा:-  
आरोपी अटक :---- 

 

खलुासा :-सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ   व ठकाणे 

यातील   आरो पतांनी  संगणवत क न लॉट दे याचे कारणाव न 

फयाद स िशवीगाळ  क न काठ ने मारहाण क न डा या हातावर, 

उज या पायावर, डा या हाताचे बोटावर दखुापत क न थापडा 
बू याने मारहाण क  जवे  मार याची धमक  दली वगरेै 

मजकूराचे MLC  जबाबा  व न मा.सपोनी दघे साहेबाच ेआदेशाने   

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी बीट. PSI   

गळे  .याचे कडे दला. 
 
 

दाखल करणार.  

पोना 1371  िशंदे  ...पो टे रामतीथ मो.. 9552514548   

 

 तपासी अिधकार :-   

PSI. गळे   पो टे रामतीथ मो न.+917972146577 

 

 भार  अिधकार – 

सपोनी दघे सा.साहेब. मोनं.+91 98342 55985 

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

 

 



पो. टे.तामसा द 17/02/2023 

पो. टे चे 

नाव 

 गुरन कलम गु.घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद  चे नाव  ह ककत 

तामसा  गरुन  : 

09/2023 

कलम 

279,304(अ) 

भादवी 
 

उशीराचे 

कारण-  

 आज रोजी 
पो टे ला येवून 

जबाब द याने 

 
 
 
 
   

 ग.ुघ.ता.वेळ व 

ठकाण  

द.07/02/2023 

रोजी दपुार   07.30 

वा . सुमारास 

पाथरड 

िशवाराजवळ शता 
हदगाव ज. नादेड 

 
 
 

ग.ुदा.ता.वेळः 
17/2/2023 रोजी 
15.22 वा.  
नोद  21 

  

फयादः 
 राहुल काश कदम वय 

34 वष यवसाय मंजुर  

या. िशवणी ता. हदगाव  

ज नादेड 

 मो.9699250395 

 

Fir त दली का?:-

होय 
 

आरोपीचे नाव व प ा:   
 

मयताचे नाव-  

काश संभाजी कदम 

वय 65 वष या. िशवणी 
या.हदगाव ज. नादेड 

सादर वनती क वर नमुद ता. वेिळ ठकाणी द. 7/2/2023रोजी मी मौ. कोळगाव येथील शुभम 

बबनराव जाधव ाचे  पे  टो ं  mH_26_ac_5140या  पे  टो म ये बसुन मी माझ ेवड ल काश 

संभाजी कदम व माझा भाऊ संभाजी काश कदम व अ य वासी िमळुन गावाकडे जात 

असताना वेळ 07.30 वा.स.ुतळेगाव पा ट ते कोळगाव जाणारे रोडवर गजानन पवार पाथरड यांचे 
शेताजवळ एक रयर  टो यांचा ं   टोचा ं  एमएच_ 26ac 3708 उभा होता यास आ ह  

बसलेला  टो ं  एमएच-26-AC 5140 हा या उ या असले या रयर  टोवर जाणुन धडकला 
सदर अपघाताम ये माझ ेवड ल काश संभाजी कदम हे डो याला जबर मार लाग याने 21.40 

वा.शास कय दवाखाना व णुपरु  नांदेड येथे मरण पावले  टो चा मालक चालक या. याने 
ता यातील  पे  टो हा भरधाव वेगाने , गयीने व िन काळजीपणा ने चालवनु अपघात क न 

माझ ेव डलांचे मरणास कारणीभुत ठरला आहे  वैगरे जबाब व न गु हा दाखल 

 

दाखल करणारः 
HC83 राठोड पो टे तामसा मो. 9960425932 

तपासीक अिधकार  यां◌ः 
पोउपिन करवले  पो टे तामसा मो. 9922101100 

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

स.पो.नी. मुंजा जी ना. दळवे मो  7744827771 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



पो. टे. माहुर गुरन. 12/2023 कलम 420, 465, 468, 471, 409,34 भा.द.वी. माण े द. 17/02/2023 

पो. टे.  पो. टे. गु.रं.न. गुरन/आ ,पनाका घडला व दाखल फयाद चे नाव प ा मो.नं.प ा आरोपी 
अटक होय/नाह  

    ववरण  

माहुर पो. टे. माहुर 

 ग.ुर.न 

. 12/2023 

 कलम  

420, 465, 468,  
471, 409,34 

भा.द.वी.  
 
 
 
  

ग.ुघ.ता.वेळ व 

ठकान:-  

द. 13/08/2018 रोजी 
11:00 वा.दर यान 

मौज ेईवळे र शेत 

िशवार ता.माहुर 

ज.नांदेड.  

 
 
दाखल ता.वेळ :- 

द.17/02/2023  

च े16:50 वा. 
टे. डा.14 वर.. 

फयाद :- 

नारायण ल मन च हाण 

वय-50 वष, यसाय शेती 
रा. इवळे र ता माहूर जी. 
नांदेड मो. .7350953099 

  
 
आरोपी :- 
  

आरोपी अटक :- नाह  

फयाद स Fir त:- दली. 

खलुासा,  सादर वनतंी क , वर नमुद तार ख वेळ  व ठ कानी 
यातील आरोपी .1,2,3,4, यांनी आरोपी .5 यां याशी सगंनमत 

क न ाम पंचायत या ठरावाम ये गणशे मोहन जाधव यांच ेनाव 

नसताना सु ा व हर या लाभासाठ  खोटे कागदप ाच ेआधारे शेत 

ग . 85/2 म य े िसंचन व हर च े य  काम न करता व हर  

संबंधी 16200/- पय ेचा लाभ उचलनू शेत ग .56 म य े पुव  

पासनु असले या वह र स खोदकाम के याच े भासवनु काम 

के याचे दाखवनु शासनाची फसवणूक केली आहे. वगेरे मजुराचे 

जबाब व न नमुद माण ेमा. यायलय माहुर यांच ेकलम 156 (3) 

CRPC च े आदेशान े गु हा दाखल क न मा पो.िन. साहेब यांच े

आदेशान े पुढ ल तपास कामी API सजंय पवार साहेब या येकडे 

दला.  
दाखल करणार:- 

Api ीधर जगताप पो. टे.माहुर मो.न.8007997900 

तपािसक अिधका र:-  

API सजंय पवार पो. टे.माहुर मो.न.9823290456. 

पो. टे. भार  अिध. 

:पो.िन. रटे साहेब,मो.न.9923388510 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



पोलीस टेशन भोकर गु र न दनांक
पो टे
चे नाव

ग.ुर.न 

वकलम

गु घता वळे व ठकाण फयाद वआरोपी चे नाव हक कत

पोलीस
टेशन

भोकर

ग.ुर.न 

कलम

भादवी

गु घ ता वळे व ठकाण
दनांक रोजी
चे वेळ वाजता
दनांक चे

वाजे पावतेो या
दर यान मोघाळ

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

वाजता
न द मांक

फयाद
दताहर आनंदराव सोळंखे वय वष
यवसाय शेती रा मोघाळ ता भोकर
ज नांदेड मोनं

आरोपी अ ात

गलेा माल
पाढ या रंगाचा बैल व वाकडे िशंगे

असललेे अंदाजे कंमत व
दसुरा बैल रंगाने भुरकट व कपाळावर
काळपट रंगाचा अंदाजे कंमत
असे दो ह बैलाची एकुण कंमत

पये
िमळाला माल िनरंक

खलुासा
सादर वनंती क वर नमुद ता वेळ व ठकाणी यातील अ ात
आरोपीने दनाकं रोजी चे वेळ वाजता दनाकं

चे वाजे पावतेो या दर यान मोघाळ येथु
फयाद चे शेतातनु बैल पाढ या रंगाचा व वाकडे िशंगे असललेे
अंदाजे कंमत व दसुरा बैल रंगाने भुरकट व कपाळावर
काळपट रंगाचा अंदाजे कंमत असे दो ह बैलाची एकुण
कंमत पये चा चो न नलेा वगैरे व न नमुद माणे गु हा
दाखल क न मा पो िन साहेब यांचे आदेशाने पुढ ल तपासकामी बट

कदम यांचकेडे दला

दाखलकरणार
सपोउपिन लखुेळे पो टेभोकर मोन

तपासकामी बट
कदम पो टेभोकर मोनं

भार अिधकार
माननीय पोलीस िनर क पाट ल साहेब मोबाईल नंबर

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

 



पो. टे. अधापुर गु.र.न.44/2023 कलम  294,323,506 भा.द . व.    द.17/1/2023 . 

पो. टे. चे 

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 

 अधा पुर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ग.ुर.न. 

 44/2023 

कलम 

 294,323 

,506 भा.द. व. 

.  

गु हा घडला:-  
द.17/2/2023 चे 

14.00वाजताचे सुमारास 

फयाद च ेघरासमोर िस दाथ 

नगर मालेगाव 

 

 प मेस 15 क मी  
 
 

गु हा दाखल : 

- द.17/2/2023  

वेळ. 17.29  वाजता 
 टेशन डायर  न द  21 वर.  

 

फयाद चे नाव :-  

 
 

FIR त दली का:- 
होय 

 
 

आरोपी नाव व प ा – 

 

खलुासा; सादर वनंती क  वर नमूद तार ख ,वेळ  व ठकाणी यातीलआरोपीने 

तु मला वाटनी देत नाह स तु िछनाल रांड आहेस तुधंदा करतेस असे हणून 

फयाद  व ितच ेमुलीस अ ील िशवीगाळ क न थापडाबु याने मारहाण क न 

जव ेमार याची धमक  दली वगरेै जबाब व न गु हा दाखल.   

 

 दाखल कारणर:-  

Hc / 2202 सुयवंशी     पोिलस टेशन अधापुर 

           

तपासी अमंलदार:  

पोहेको 1046 बोईनवाड पो. टे. अधापुर मो:- 9881791038 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

मा. पोलीस िनर क गायकवाड साहेब मो. ..8888717999 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
  



पोिलस टेशन हमायतनगर येथील दैनं दन गु हे अहवाल दनांक,17/2/2023 

पो. टे. च ेनाव  गुरंन,व,कलम, गु हा घडला,ता.वेळ,व, ठकाण फयाद  च ेनाव व प ा व मो. नं. आरोपी चे 

नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

हमायतनगर 
 
 
 

गरंुन, 
37/2023 
कलम 
279,338, 
भादवी, 

गु हा घडला,ता.वेळ,व, ठकाण  
दनांक12/02/2023रोजी,20.00 

वाजताचे सुमारास हुसेन फळाचे 
दकुान हायवे रोडवर पोटा(ब)ु बस 
थानक  

प मेस 15 कमी 
 
गु हा, दाखल,ता.वेळ,व, 

 ठकाण,, 

दनांक 17/2/2023 

रोजी,18,=49,वा.. 
न द,नंबर 17 वर 
 
ऊिशराचेकारण,, 

,द नांक,12/2/2023ते, दनांक 
17/2/2023रोजी,1400वाजता,पावेतो,
िनमल हॉ पटल नांदेड येथे उपचार 
क न आज रोजी पो टला येऊन 
जवाब द याने 

फया दचे,नाव,,  

िनतीन पता दलीप पवार वय 
23 वष , यवसाय शेती राहणार 
पोटा तांडा तालुका हमायतनगर 
ज हा नादेंड  

मोबाईल नंबर 9890648949 

 
आरो पचे, नाव,व,प ा,,,  

 
आरो प,अटक,, नाह  

 

सादर वनंती क ,वर नमूद, तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 
फयाद  हा याचे आजीला फळे व इतर सामान आण यासाठ  
बस थानक रोड ॉस कर त असताना हुसेन फळाचे 
दकुानासमोर यातील मोटर सायकल, या चालकाने भरधाव 
वेगाने हाय गये व िन काळजीपणे आपली मोटार सायकल 
चालवून फयाद स जोराची धडक देऊन याचे डावे पायाचे 
पोटर वर जबर मार लागला आहे वगरेै जबाब व न,, वर 
माणे गु हा दाखल क न पढु ल तपास कामी माननीय 

पोिन,, साहेब यां या आदेशाने तपास,ASI,,कदम यां याकडे 
दला मोबाईल नंबर 7350671239 

, भार , अिधकार , 

ी, ब.ड ,भुसनुर,पोिन.पो टे, हमायतनगर  

मोबाईल नंबर 9834774799 

दाखल करणार, 
,पोहे का,शेख,लायक,बन,2281, पो टे, हमायतनगर मोबाईल 
नंबर,7888218751  

तपास, 

ASI,,कदम पो टे, हमायतनगर मो नंबर 7350671239 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

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

 
  



iksLVs fcyksyh nSfud xqUgs vgoky fn 17-02-2023 
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 
fcyksyh 
 

 

xqju ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &fnukad 
17@02@2023 jksth ps 
01%45 oktrk  
 
fn’kk o varj %& 
 nf{k.ksl  01 fd eh  
        
xqju  nk[ky-rk-osG-%&  
fnukad 17@02@2023 
jksth ps 14%45  ok 
 uksan ua- 17  oj 

xqju@ vijk/k 
dzaekd   
19@2023 
 dye  
399]307]353]
279]427]402]
Hkknoh lg 
dye 4@25 
Hkkjrh; gR;kj 
dk;nk 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
ladsr olarjko fn?ks liksfu 
iks-LVs jkerhZFk  
eks ua 9834255985 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %& 
- 
vkjksih vVd rk osG %& 
 fn- 17@02@2023 ps  15%59 
oktrk LVs Mk ua  19 oj   

[kqyklk %&  lknj fouarh dh]   oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksih R;kauh LdkfiZ;k  
fgP;ke/khy pkyd o xkMhe/;s vlysys 1- 2- 3 4- 5- iq.kZ uko ekghr ukgh gs tcjh pksjh njksMk 
fdaok brj dks.krk rjh xaHkhj Lo#ikpk vijk/k dj.;kdfjrk vkY;k ckcr iDdk la’k; ctkoY;kus 
lnj LdkfiZvks xkMh Fkkacfo.;k djhrk ihVj eksckbZy jkerhZFk  o ihVj eksckbZy fcyksyh rlsp fcyksyh 
LVs’ku dMhy nqpkdh okgu dk; [kj ukgh ;k frUgh xkM;k  jksMoj mH;k d#u vkEgh lnj xkMh 
Fkkacfo.;kdjhrk lnj eksVkjlk;dyps cktqyk Fkkacysys vlrkauk ueqn LdkfiZ;kZ pkydkus R;kps 
rkC;krhy xkMh Fkkacfo.;kpk b’kkjk d#u ns[khy lnj pkydkus R;kps rkC;krhy LdkfiZvks xkMh mHkh 
u djrk ‘kkldh; dkekr vMFkGk fuekZ.k d#u vkEgkl o vkeps lkscr vlysY;k deZpk-;kauk thos 
ekj.;kP;k mns’kkus vkeps vaxkoj xkMh ?kky.;kpk iz;Ru dsyk rlsp ‘kkldh; nqpkdhl Hkjnkj /kMd 
nsoqu frpsp uqdlku dsys rlsp ekstss rG.kh rkyqdk fcyksyh ;sFksgh dqaMyokMh iksyhl LVs’ku dMhy 
ihVj eksckbZy dza-,e ,p 26 Ckh ,{k 5365 ;kgh xkMhyk /kDdk ek#u uqdlku dsys Eg.kqu lnj 
LdkWfiZvks xkMh ,e ,p 26 ch D;q 2479 ps ekyd fQjkst vUlkjh jk-fHkaoMh ftYgk Bk.ks o ;krhy 
vkjksth fo#/n Hkknoh 399]307]353]279]427]402]Hkknoh lg dye 4@25 Hkkjrh; gR;kj dk;nk 
izek.ks xqUgk nk[ky d#u iq<hy rikl Lo%rkdMs ?ksr vkgs- 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu dsanzs iks-LVs fcyksyh eks ua 9850837563] 9421761274 
rikfld vf/kdkjh %& liksfu dsanzs iks-LVs fcyksyh eks ua 9850837563] 9421761274 
nk[ky dj.kkj %&  liksfu dsanzs iks-LVs fcyksyh eks ua 9850837563 
  ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
 1-vfr iksyhl vf/k{kd ukansM vfcukl dqekj ukansM   eks-ua 9823410506 
2-mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh fodzkar xk;dokM  eks ua 9921442700 
3- liksfu dsanzs iks-LVs fcyksyh eks ua 9850837563] 9421761274 
gs fnukad 17@02@2023 jksth ps 15%30 ok uksan ua- 18 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV i<s pkyq  
  

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

 
  



पोलीस टेशन मुखेड  दैिनक गु हे अहवाल दनांक १७/०२/२०२३ 

 

पोलीस 

टेशन  

गुरन/कलम गु हा घडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खुलासा शेरा 

मुखेड  ग ुरण  

५४/२०२३  

 कलम 

 १२ (अ)  महारा   

जुगार कायदा.       
  
 
 िमळाला माल:- 

 ७३०  धीरज दलीपराव 

िचवळे यांच ेता यात १०० 

पय ेदराची ५ नोट ५० 

पय ेदरा या ०४ नोटा १० 

पये दराच े०३ नोटा अस े

एकूण 730 पय ेनगद . 

गु हा घडला वेळ व ठकाण- 

द१७/०२/२३ रोजी १९:५० 

वाजता च े ज प मलुांच े

शाळेच ेसमोर मखेुड पूवस २ 

क.मी.तालुका मुखेड. 

 
 
 

ग.ुदा व वेळ- 

द.१७/०२/2023  

रोजी २१: ०० वाजता  
टे डा न ं वर २३. 

 
 
 
 
 
 

फयाद   

गजानन वजय अनसापरेु 

वय 32 वष यवसाय 

नोकर  पोऊपिन पोलीस 

टेशन मुखेड तालकुा 
मखेुड ज हा नांदेड   

मो ९१३००५२०६२ 

 
आरोपी –  

  

खलुासा- 
      सादर वनंती क  वर नमदू तार ख वेळ  ठकाणी यातील 

आरोपी हा दनांक 17/ ०२/२०२३  रोजी वेळ १९:५० वाजताच े

ॉपर मुखेड शहरात ज. .मलुांच ेशाळेच ेपाठ माग ेक याण 

मटका नावाचा जुगार खेळत व खेळवीत असताना रोख 

र कम व जगुाराच े सा ह यसह िमळून आला वगरेै  

मजकुराच े जबाब व न माननीय पो. िन.साहेब यां या 
आदेशान ेगु हा  दाखल. 

 
दाखल करणार-   

ASI वाघमारे सर मोबाईल नबंर ९९२३४८१७६२..पो टे 

मखेुड 
 

तपास 

-पोहे का १७९३. राठोड. मो ९०७५९९१७९३.मुखेड 
 

मा. पो िन ी गोबडे साहेब ने पो टे मखेुड  

मो.न. 8805957440  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



पोलीस टेशन कनवट  दैिनक गु हे अहवाल दनांक १७/०२/२०२३ 

पो. टे. चेनाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसंग घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग 

घडला व दाखल  

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

                 ह ककत  

कनवट  गरुन नं.  :-  
45/2023  

कलम :-  

65 ई  मदाका माणे  

 
 
 

िमळाला माल- 

 देशी व वदेशी दा  

900 पये कमतीचे 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :- 

द. 17/02/ 2023 रोजी 
17:30 वा.चे सुमारास 

यु रंग टाक या बाजलूा 
नागढव  

 

द णेस 25 कमी  
 

 गु हा  दाखल ता. व  

वेळ :-  

द. 17-02-2023  

चे 20:29 वा.  
न द नंबर :- 37 वर  

 
 
  

फयाद  चे नाव:- 

 द ा य बापुराव मामीडवार वय 55 वष 

यवसाय- नोकर  ेड पोलीस उपिनर क  

नेमणूक पो टे कनवट ज. नांदेड  

 मो. नंबर 9850061133 

 

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 

आरोपी चे नाव :-  

 

आरोपी अटक :- -- 

 
  

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

आरोपी हा नागढव गावा या द ण बाजसू असलेले यु रंग 

टाक या बाजलूा वनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी व वदेशी 
दा ची चोरट  व  करत असताना एकूण 900 पये कमतीचे ो. 
गु ाचे मालासह िमळून आला वगरेै मजकुराचे फयाद व न 

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

तपास कामी.            HC /1805 पांढरे यांच ेकडे.  

 

दाखल करणार :- 

 pso NPC/2355 मालवाड पो. टे. कनवट  मो. नं. 7768853060 

तपािसक अमंलदार :-  

 hc/1805 पांढरे पो. टे. कनवट मो. नं. 7745001805  

पो. टे. भार  अिधकार   नाव व मोबाईल नंबर :  

पो. िन. दपक बोरसे साहेब पो. टे. कनवट  मो. न.ं 9309737394 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पो. टे. कंधार गु.र.न 39/2023  कलम 435,323,504,506. भा.द. व.  द.17/02/2023. 

पो. टे. च े

नाव 

     गु.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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ग.ुर.न. 

39/2023 

 कलम 

 435,323 
,504,506 

.भा.द. व. 

घडला:-  
द.17/02/2023 च े

14.00  वा. च े समुारास  

फयाद च े शेतात  व 

राज ूगीत ेयांच ेसामान 

ठेव याचे खोलीत मौज े

सोमठाणा . ता.कंधार  

 
द णसे 20. k.m. 

 
 गु हा दाखल:- 

द.17.02.2023 च े

21.51 वाजता टेशन 

डायर  न द नंबर 21 

वर.  

 
 

फयाद चे नाव व प ा:- 
वय्ंकट  रामचं  गीत ेवय  55 

वष यवसाय शेती  रा. 
सोमठाणा ता. कंधार ज. 

नांदेड  मो. .7350162236. 

 
FIR त दली का:- होय 

 
आरोपी नाव व प ा:  
 
आरोपी अटक:- नाह  

 

खलुासा; 
            नमूद ता. वेळ  व ठकाणी यातील  फयाद  हा शेतात कापसू 

वेचत असताना आरोपी तेथे जाऊन फयाद स तू मला घर बांधकाम 

कर यासाठ  दोन लाख पये आ ाच दे असे हणाला ते हा फयाद  

हणाला क  आज पैसे नाह त उ ा देतो असे हणतात यातील आरोपीने 

फयाद स िशवीगाळ क न लाथा बु याने मारहाण केली व जीवे 

मार याची धमक  देऊन व फयाद ने राजू संभाजी गीते यां या शेतातील 

सामान ठेव याचे खोलीत ठेवलेला कापसू अदंाजे कमती 25 हजार पये 

असा असलेला आग लावनू जाळून नुकसान केले वगैरे जबाबाव न  वर 

माणे गु हा दाखल.  

दाखल करणार: 

ASI / कांगणे पो. टे. कंधार मोबाईल नंबर:-9421392709. 

 तपासी अमंलदार:-- 

HC-2259/ ीरामे साहेब पो. टे.कंधार मो. .9975754256. 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

  मा. पोलीस िनर क   पडवळ साहेब पोलीस टेशन कंधार 

 मो. .9420841070 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पो. टे.माहुर गुरन.13/2023 कलम 324,504, 506,34 भा.द.वी. द.17/02/2023 

पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसंग घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग घडला व 

दाखल  

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

नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

माहुर पो. टे.माहुर  

गुरन. 

13/2023 

 कलम  

324,504,  

506,34 भा.द.वी 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ 

ठकाण:-  

  द. 14/02/2023 रोजी  
सायंकाळ  07:00 मौज े

द मांजर  येथ.े  

 
 

गु हा  दाखल ता. व वळे :-  

द.17/02/2023 च े

 वेळ :-21:55 वा . 
टे.डा.क.21वर  

 
उिशरा चे कारण – 

 फयाद न ेआज रोजी स.द. 

यवतमाळ यथेे उपचारा 
दर यान जबाब द यावर 

फयाद  चे नाव :-  

अजुन शामराव आडे वय 53 वष 

यवसाय शेती, यसाय शेती रा. 
द मांजर  ता माहूर जी. नांदेड 

मो. .8459704685. 

 
FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 

आरोपी चे नाव :- 

1) गो वदं अिनल राठोड 

2)बालाजी अिनल राठोड दोघ े 

रा. द मांजर  ता माहूर जी. नांदेड  

ता.माहुर ज.नांदेड 

 
आरोपी अटक :- नाह . 

 
. 

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

आरोपी . 1, 2, यांनी तु या मुळे आमच े 50,000/- हजार 

पय ेगेल ेअस े हणुन फयाद स िशवीगाळ करत का यान े

पाठ त व खां ावर मारहाण केली व तलुा पाहुन घेव ुअशी 
धमक  दली, यान माझे खां ाला व पाठ त मु कामार 

लागला आहे . वगेरे मजुराचे जबाब व न नमुद माण ेगु हा 
दाखल क न मा पो.िन.साहेब यांच ेआदेशान ेपुढ ल तपास 

कामी HC/764 बाब ुजाधव या येकडे दला. 
 
दाखल करणार:-  

PSO/HC/1313 डगवाल पो. टे. माहुर 

 
तपािसक अंमलदार :- 

 HC/764 बाब ुजाधव पो. टे माहुर 

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

पो.नी. र टे साहेब पो. टे. माहुर मो. न.ं 9923388510 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



  

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



पो टे अधापूर ्cr no 45 /2023 

पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसंग घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग 

घडला व दाखल  

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

प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

अधापूर ् ो ग ुर न_ 

45/२०२3 

कलम_ 

 65ई महारा  दा बदं  

कायदा. 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 17.02.2023 रोजी वेळ 

18.40वा चे सुमारास मौज े

येळेगाव येथील गजानन 

कराणा दकुानाचे पाठ माग े

मोक या जागेत  

 

द णेस 09. क . मी. 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 17.02.2023  

चे  23.09 वा.  
न द नंबर :- 27 वर  

 
 

फयाद  चे नाव : 

 माधव राजाराम पाट ल वय 49वष 

यवसाय नोकर  पोहे का 2215नेमणूक 

पोलीस टेशन अधापूर मोबाईल नंबर 

_9322857773. 
 

आरोपी चे नाव _ 

 

FIR दले का होय/नाह  :- _होय 

आरोपी अटक___ 

 

 िमळाला माल_  

एका पांढ या रंगा या पो याम ये देशी 
दा  िभंगर  सं ाचे आसे कागद  लेबल 

असलेले काचेचे 180ml या िसलबंद 

एकूण 11बॉटल येक   70/_ पये 

एकूण 770/_ कंमत पयाचा माल. 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळेवर ठकाणी यातील 

आरोपी हा वनापरवाना बेकायदेशीर र या ो. गु ाचा माल 

देशी दा  िभंगर  सं या या 180 एम एल या 11सील बंद 

बाट या कमती 777/_ पये चा माल चोरट  व  कर याचे 

उ ेशाने ता यात बाळगून िमळून आला वगरेै फयाद व न 

गु हा दाखल. 

 

दाखल करणार_  

asi नंदे पो. ठाणे अमलदर पो टे अधापूर     

मो. न.9765764482. 

 

तपािसक अमलदर 

_पो . हे का/2215पाट ल यां याकडे दला  
मोno_9322857773. 

 

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

  पो. िन    . गायकवाड साहेब पो. टे. अधापूर ् 

मो. नं. _8888717999. 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



           

 

  

 
  

                      
      

  
 

 

 
 

  
  

    
 

    
    

    
   

  
  
 

 
    

  
    

      

     
         

   

        
 

 
     
     

            
         
       

          
       
        

        
 

     
    

 
   

     

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



                 

 

  

 
 

    

 
 

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



उमर   गु.र.न.:- 36/2023 कलम 304, A,338, 279 IPC    द.17/02/2023 

 

पो टेच े

 नाव  

गुरन,ंआ ,पनाका  
िमिसगं व कलम 

गुरन,ंआ ,पनाका  
घडला व तार ख व वेळ 

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

ह ककत  

 

उमर   
गु.र.न.:- 
 36/2023 

 कलम  

304, A,338, 
279 IPC  
 
 
 

गु हा घडला दनाकं 

द.17/02/2023 चे 
रा ी  09.30  वा. 
समुारास vpk उमर  ते 
मुदखेड रोड वर   

 
. दशा व अतंर:-  
   उ रेस 02 कलोमीटर 
 
गु हा दाखल दनांक 

द.17/02/2023 

चे 14.19 वाजता  

न द न.21 
 
 

फयाद चे नाव: 
 साईनाथ हाद कनेवाड 
वय 35 वष यवसाय शेती 
राहणार िसधंी तालुका उमर  

 
आरोपीचे नाव व प ा - 
मयताच ेनाव: 
 उ म राम गणपती कनेवाड 
वय 55 वष राहणार िसंधी 
तालुका उमर  

खलुासा:- सदर वनतंी क  वर नमूद तार ख वळे  व ठकाणी 
यातील फयाद चे काकाच े शेताकडे जात असताना उमर  ते 
मुदखेड रोडवर VPK साखर कारखाना पासून प नास मीटर 
अंतरावर ह डा शाईन मोटरसायकल वर ल चालकान े
िन काळजीपणाने मोटरसायकल चालवून अपघात के यान े
फयाद चे काका जागी मरण पावले वगैरे फयाद व न गु हा 
दाखल क न  मा..पो.नी सा. यां या आदेशाने  पुढ ल तपास 
कामी Api करे या याकडे दला 
 
तपास:- 
Api करे पो टे उमर   मो.7798354377 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

पो टे 

.धमाबाद  

 
 

िमिसंग मांक 

03/2023 

िमिसंग .घ.ता.व 

ठकाण :- 

दनांक 16.02 2023 

वेळ 10.00 ते दनांक 

17. 02.2023 चे 

01.30 वाजता चे 

सुमारास खबर देणार 

यांच ेघ न 

नगरपािलका समोर 

धमाबाद 

 

िमिसंग दाखल  

द 17.02.2023  

चे 20.45 

टे.डा न 26 वर  

  

खबर देणार- 

पुनाराम तेजाराम देवासी वय 25 वष 

यवसाय ाय हर राहणार तेजराव 

नपसाबेरा बालाना रा य राज थान ह 

मु नगरपािलका समोर धमाबाद 

मो.न9929392743 

 

हरवलेले इसमाचे नाव:- 

 

उशीराचे कारण- 

आज रोजी खबर देणार पो टे ले येवुन 

जबाब द याने. 

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

दली क  दनांक 16.02.2023 रोजी दररोज माणे मी व माझी प ी पूजा देवाशी ब हण 

देवी कुमार  असे जेवण क न रा ी वेळ अदंाज े 10.00 वाजता झोपलो यानंतर मी 
दनांक 17.02.2023 रोजी वेळ अदंाजे 01.30 वाजता च ेसुमारास लघवी कर यासाठ  

उठलो असता माझी बह ण देवी कुमार  तेजाराम देवाशीह  ती झोपलेले जागेवर दसून 

आली नाह  व मी माझी प ी पूजा देवाशी ह ला उठून बह ण देवी कुमार  या शोध 

आमचे घरच े बाहेर व आजबूाज ू ला घेतला असता ती िमळून आली नाह  आ ह  

नातेवाईकाकडे पण शोध घेतला ती िमळून आली नाह  वगरेै मजकुराचे अजा व न 

मा.पो.िन.साहेबांचे आदेशाने िमिसंग दाखल क न पुढ ल तपास कामी ASI 

अआबेदयां याकडे दला. 
 

दाखल करणार.  

पोहेका◌ॅ.2428 बोगरेपो टे धमाबाद  

 

तपासीक अमलदार 

-ASI आबेद पो. टे.धमाबाद मो नंबर 9823027835 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


