
 

                            पोलीस टेशन मदुखेड  भाग 1 ते 5 गरुन 41/2023 कलम 353,379,504,34 भा. द. वी सह कलम 48 गौण        खनीज अिधिनयम 1966  द.03/03/23 

                                                                                

पो टे चे नाव गरुण/अ.म/ृपणाका/िम
िसगं व कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िमिसगं 

घडला व दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 

होय/नाह  

                                    ह ककत 

पो टे चे नाव:- 

मदुखेड 

भाग 1 ते 5 गरुन 

41/2023 कलम 

353,379,504,34 भा. 
द. वी सह कलम 48 

गौण खनीज 

अिधिनयम 1966 

 
 

 दशा व अंतर….  पूवस 

03 कमी  
 
 
 
 
 

गु हा घडला:- द. 

02/03/23 चे दपुार  21.30 

वा. चे समुारास मडका ते 

मदुखेड कडे येणा या 
रोडवर मडका जवळ ल 

कॅनल या पलुाजवळ  

 
 
गु हा दाखल दनांक 
03/03/2023चे 03.23 

वाजता न द नंबर 03 वर  
 

फयादीचे नाव– संजय िप. ाने र 

आसोल ेवय 51 वष वसाय नौकरी 

तलाठी राहणार रोही पपळगाव  ता. 
मुदखडे िज हा नांदेड 

मो.न. 9420042516 

 

आरोपी चे नाव व प ा:-  
दाखल करणार- सपोउपिन  ज. एन. 

शेख पोलीस टेशन मदुखेड 

खुलासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वळेी व ठकाणी  यातील 
आरोपीतांनी संगणमत क न  ट पर चा चालक याने शासनाची 
नदीतील गौण खिनज मालम ा दोन ास रेती कमती अंदाज े दहा 
हजार पयाची चो न घेऊन जात असताना िमळून आला वर ट परची 
ॉली वर क न रोडवर रेती टाकून देऊन फयादी व सा ीदारा या 

अंगावर ट पर टाक यासारखे क न कट मा न ट पर घेऊन पळून गेला 
व िशवीगाळ क न शासक य कामात अडथळा िनमाण केला व ट पर 
मालक यांचे सांग यानुसार तो ट पर घेऊन पळून गलेा वगैरे अजाव न 
गु हा दाखल क न पुढील तपास सपोिन वटाणे साहबे यां या आदेशान े
सपोिन शदे मॅडम यां याकडे दला.  
 

तपासी अंमलदार-  स. पो. िन शदे मॅडम मो. नं. 9011689025 

vkjksihpk iqoZ bfrgkl ----------- 

vkjksihoj dsysyh izrhca/kd dk;Zokgh----------------- 

                                                                      
 



 

 पो टे  उमर  आ   09/2023 कलम 174 सीआरपीसी दनाकं- 03/03/2023 

ज हा/ठाणे  गरुन.घडला /गु हा दाखल/ ा  द. 

वेळ 

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

   हक कत  

पो टे चे नाव 

 
 

पोलीस टेशन, 

उमर  पो टे  

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण 

द 02/03/2023 चे 18.00 वाघाळा 
िशवारात पोल  ं . 398 - 399 या 
दर यान ता.उमर  रे व े ॅकवर  

 
 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ दनांक- 

03/03/2023 रोजी 09.48 वा. 
न द 8 वर  

 
 
 
 
दशा व अतंर 

 4 क .मी 
 

आ  

09/2023 कलम 

174 सीआरपीसी 
 
 
 
 
मरणाचे कारण  

रे वेची धडक लागनू 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

खबर देणार :-  

माधव ल मण  पोलेवाड  वय 33 

वष यवसाय खाजगी नोकर  

रा.वाघाळा  ता उमर   

 
 
 
मयताचे नाव  

माधव गणपती पोलेवाड 24 वष 

यवसाय शेती रा. वाघाळा. ता. 
उमर   

 
 
  

 
खुलासा 
सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  ठकाणी 
यातील मयत  हा शेतातील वानर हाकल या गेला  
असता याला रे वेची धडक लागनू तो मरण 

पावला वगरेै जबाबा व न मा. सपोिन साहेब या 
आदेशाने 

बीट / पो.ना 1017 क े 
मो. 
 
दाखल करणार:---PSO 

पोहेकॉ  / 1670 जाधव 

मो. 9049800217 

 

तपािसक अमंलदार -  

भार  अिधकार  – 

 
घटना थळ  भेट देणारा अिधकार  – 

घटना थळ  भेट देवनु परत 

आरोपीचे पवू इितहास -----------नाह  

आरोपीवर केलेल े ितबधंक कारवाई ------नाह  

 
                                                                                    



 

   पो टे   आ   08/2023 कलम 174 सीआरपीसी द.  03/03/2023 

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

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग घडला व 

दाखल  

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

नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

कनवट  आ.  नं.  :- 08/2023 

 

कलम :- 174 crpc . 

माणे 

 
 

उशीराचे कारण :- आज 

रोजी पो टे ला येवून 

खबर द याने.  

 
 
 

 आ.  घडला ता. व वेळ :- 

 द.02-03-2023  रोजी 17:30 वा.पुव  पैनगंगा 
नद  कनवट ता. कनवट प मेस  01  कमी . 
. 

ठकाण :- पैनगंगा नद  कनवट ता. कनवट 

प मेस  01  कमी .  
 

 आ.   दाखल ता. व वेळ :-  

द.  03/03/2023 चे 10:53वा.  
 

न द नंबर :- 18 वर  

 

मरणाचे कारण :- पैनगंगा नद या पा यात 

बुडून मरण पावला.  
 

दाखल करणार :- PSO hc/1766 पवार पो. टे. 

कनवट 

 मो.नं. 7620540203 

खबर देणार :- तुकाराम पांडुरंग वाडगुरे वय 

52 वष,  यवसाय - पोहेका◌ॅ /1062 

नेमणुक पो. टे. कनवट ता. कनवट ज. 

नांदेड  मो.नं. 8805981062  

 

मयताचे नाव :- एक अनोळखी पु ष 

जातीचे वय 35 ते 40 वष दर यान.  

 

FIR दल ेका होय/नाह  :- होय. 

 
 

सादर वनंती क ,  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील  फयाद ने पो. टे ला येवून खबर 

दली क , पैनगंगा नद या पा ात एक पु ष 

जातीचे वय अंदाज े35 ते 40 वष अनोळखी इसम 

हा पा यात बुडून मरण पावला आहे. पुढ ल 

कारवाई हो यास वनंती. वगैरे मजकुरा या 
अजाव न आ. . दाखल क न पुढ ल तपास 

कामी मा. पो. िन. साहेब यांचे आदेशाने Hc /1062  

वाडगुरे यांचकेडे  

 

तपािसक अंमलदार :-HC/1062 वाडगुरे 

पो. टे. कनवट  

मो. नं. 8805981062  

 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर :- पो. िन. बोरसे साहेब .  

साहेब पो. टे. कनवट  मो. नं. 9309737394 

आरोपीचे पवू इितहास -----------नाह  

आरोपीवर केलेल े ितबधंक कारवाई ------नाह  

                                                  
 



 

  पो टे तामसा  13/2022 कलम 11(1) (5) व 5(A),9 व मोटार वाहन    कलम 66/192,34 भादवी दनांक -03/03/2023 

पो. टे चे नाव  गुरन  व कलम   गु.घ.ता.वेळ व ठकाण 

 

                      फयाद  चे नाव                              ह ककत 

 

तामसा 
गुरन व कलम:- 

13/2023कलम 11(1) 

(5) व 5(A) 9व मोटार 

वाहन कायदा 
66/192,34 भादवी 
माणे 

 
 

घटना थळ  भेट-  

दनांक:-- 

द.03.03.2023रोजी  
 06.00  वा.सुमारास वडगाव 

पे ोल पंप जवळ पूवस 03 

कमी ता.हदगाव   जी.नांदेड  

 
 
 

गु.दा.ता.वेळ दनांक:-- 

03.03.2023 चे 09.38 

वा.न द नं 07 वर . 

 

उिशराच ेकारण:-  

 
 
 

 फयाद  च ेनाव :- शहाजी िशवाजी जोगदंड  वय 34 वष  

यवसाय पोका 367 रा.पो टे तामसा  ता.हदगाव  

जी.नांदेड  मो.न.9172973367 

 
 
 

आरोपी च ेनाव व प ा:--  
 
 

आरोपी अटक :- आरोपी अटक आहे 

 
 
 
 
 
 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन े या या ता यातील वाहन म ये याचे मालक च े

जनावरे अवैधर या वनापरवाना बेकायदेशीर र या एकूण नऊ 

जनावरे क ल कर याचे उ ेशाने वाहतूक कर त असताना 
िमळून आले हणून वर माणे गु हा दाखल. 

 

दाखल करनार /.pso NPC 2558 माटे पो टे तामसा 
मो.न.9527177527 

 

तपासीक अिधकार  यांचे नाव :--  HC 2498 क यानकर सा 
पो. टे.तामसा  नंबर:-- 9284038840 

 

पो. टे भार  अिधकार  यांचे नाव व मोबाईल नंबर:-- मा.api 

दळवे सा. 
 पो. टे.मो.न.-7744827771 

केलेला तपास:-- 

मा.पोिलस अधी क यां या सुचना:- 

आरोपी चा पुव ईतीहास -नीरंक  

आरोपी वर केलेली तीबंधक कायावाह / नीरंक 

 
 
 
 



 

पो. टे कनवट आ  न ं09/2023 कलम 174  भा द व  माणे द.03/3/2023 

पो. टे च ेनाव  गरुन ं/आ  / कलम  गु हा / आ  घडला व दाखल  फयाद च ेनाव व प ा मो 
न.ं, व आरोपीच ेनाव व 

प ा. 

ह ककत  

पो. टे. च ेनाव 

कनवट  

आ  न ं09/2023 

कलम 174 भा द व 

माणे  

 
 
दशा व अतंर :-   

 
 
 

आ  घडला तार ख वेळ व ठकाण 

:- द.02/3/2023 रोजी वेळ 15.00 

ते द. 3/3/2023 रोजी वेळ 

13.00वा. दर यान िसदंग 

(मोहपरु)डॅ पम ये तालकुा 
कनवट उ रेस 30 क िम 

 
 
आ  दाखल :- द.03/3/2023 वेळ  

14.38 वा टे.डा. न ं29 वर  

     
   

मरणाच ेकारण :- पा यात बडूुन 

मरण पावला आहे  

खबर देणार नाव:- 

गजानन मारोती  होले   
वय 32 वष यवसाय 

शेती/ म छ मार  रा.  
िसदंगी मोहपरू 

ता. कनवट ज.नांदेड 

मो.न.ं9309833669 

 
मयताचे नाव ;-  राज ू

मारोती  होले वय 39 वष 

रा. िसदंगी (मोहपरु) 

तालकुा कनवट 

 
 
  
   .   

सादर वनतंी क , वर नमदू तार ख वेळ  व   ठकाणी यातील खबर 

देणार यांनी पो टला येऊन खबर दली क  याचंा मयत भाऊ नामे 
राज ू मारोती होले  वय 39 वष याल फेफरेची बमार  असनू तो 
मासेमार  कर यासाठ  डँ पम ये गेला असता सदर ल डॅ प म ये 

बडूुन मरण पावला आहे वगैरे मजकुरा या अजाव न अ◌ा. . 

दाखल क न पढु ल तपास कामी HC 1052 बोडलेवाड यां याकडे 

दला 
 
 गु हा दाखल करणार PSO पोहेका 1766 पवार पो टे कनवट म.े 

न.ं7620540203 

 
तपासी अमंलदार पोहेका 1052 ब डलेवाड  पो टे कनवट मो.न.ं 

9923471052 
 
पो टे भार  अिधकार  :- मा पोलीस िनर क बोरस ेसाहेब मो न ं

939737394 

आरोपी चा पुव ईतीहास -नीरंक  

आरोपी वर केलेली तीबंधक कायावाह / नीरंक 

 

 



 

पोलीस टेशन मदुखेड  भाग 1 ते 5 गरुन 42/2023 कलम 379 भा. द. वी   द.03/03/2023 

पो टे चे नाव गरुण/अ.म/ृपणा
का/िमिसगं व 

कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/
िमिसगं घडला व 

दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर व आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक होय/नाह  

ह ककत 

पो टे चे नाव:- 

मदुखेड 

भाग 1 ते 5 गरुन 

42/2023 

कलम 379 भा. द. 

वी 
 

 दशा व अंतर….  

दि णेस 01 कमी  
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला:- द. 

28/02/23 च ेदपुार  

01.00 ते 01.30 वा. चे 
दर यान एसबीआय 

बकेँ समो न रोड 

व न मदुखेड येथून  

 
 
गु हा दाखल दनांक 
03/03/2023चे 

14.26 वाजता न द 

नंबर 21 वर  

 फयादीचे नाव– िव ंभर महाद ू

तुपेकर व 51 वष वसाय शेती 
राहणार िनवघा तालुका मुदखेड 
िज हा नांदेड 

मो.न. 9850203167 

 
 
 

 आरोपी चे नाव व प ा:- अ ात 

 
 

खुलासा:- सादर िवनंती क   यातील फयादी यांनी जबाब दला क  वर नमूद तारीख 

वेळी व ठकाणी यांनी यांची बजाज िड कवर कंपनीची मोटरसायकल मांक  MH 

26AM 9970िजचा चेिसस मांकMD2A51BZWDH19572 व इंिजन मांक 

PAZWDH44213 असा असलेली जुनी वापरती कमती अंदाजे दहा हजार पयाची 
कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेली आह ेतरी शोध होऊन िमळावी वगैरे जबाब 
वर माननीय वटाण ेसाहेब यां या आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढील तपास करण े
पोह ेका 1375 ठाकूर यां याकड े दला .  
 

तपासी अंमलदार-  HC/1375 ठाकूर मो. नं. 7774051375 

 
 

दाखल करणार- HC/231एस.बी.फोल ेपोलीस टेशन मदुखेड 

आरोपी चे नाव व प ा:- अ ात 

आरोपी वर केलेली तीबंधक कायावाह / नीरंक 

 
 

 

 

 



 

पो. टे िवमानतळ िमस ग नं.10 /2023. दनांक 03/03/2023 
 

अ. . िज हावपो. टे.
चनेाव 

गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

1 2 3 4 5 6 
 िज हानांदेड, 

पो. टे. 
िवमानतळ 

िमस ग घ.ता.वेऴ व 
िठकाण-िदनांक 
02/01/2023 रोजी 
सकाळी 07.30 वाजताचे 
समूारास राहते घ न 
गोिवंदनगर,नांदेड  
 
 
 

िमस ग दाखल ता.व वेऴ 

दनांक 03/03/2023   - 
टे.डा.न.ं 20. 

 

 वेळ 12.58 
 
 

                                                           

पो. टे िवमानतळ 
िमस ग नं.10 

/2023. 

 

 

 

िफयादी-गोिवंद गणपतराव कळसकर,वय 38 

वष, यवसाय मजरूी रा.गोिवंदनगर,नांदेड        
मो.न.9960161631 
 
 
 
 

हरवलेली य  -ल मी गोिवंद कळसकर,वय 30 

वष, यवसाय घरकाम रा.गोिवंदनगर,नांदेड  
 

वणन-उंची 5 फूट 3 इंच,रंग –गोरा,अंगात कपडे –

िहरवी साडी,िहरवे लाऊज पायात- चाकँलेटी कलरची 
ि लपर,भाषा- मराठी ,िह दी ,बाधंा-

सडपातळ,डो याचे केस –बारीक लाब  –,तीळ-

छातीवर ,ग दलेले-नाही 

खुलासा -सादर िवनंती क  ,वर नमुद तारीख वेळी 
व िठकाणी यातील खबर देणार यांची प नी ल मी 
गोिवंद कळसकर,वय 30 वष, यवसाय घरकाम 
रा.गोिवंदनगर,नांदेड ही कोणासही काहीएक न 
सांगता घरातनू िनघनू गेली आहे ती अदयाप पावेतो 
घरी परत आली नस याने आजपावेतो शोध घेवनू 
िमळुन न आ याने पो. टेला येवुन अज िदला  आहे 
वगैरे मजकुराचे अजाव नDO PSIजाधव सा .यांचे 
आदेशाने िमस ग दाखल क न पुढील तपास ASI 
कु ळेकर यांचेकडे िदला  
 

दाखल करणार -npc2609 आकमवाड 
मो.नं.8805647079 

 

तपास करणार-ASIलोखंडे मो.नं.9527810006 

                                                                                                                             

                                                                                                                                 
 
 
 
 

 

आरोपी चा पुव ईतीहास -नीरंक  

आरोपी वर केलेली तीबंधक कायावाह / नीरंक 
 



 
 

                        पोलीस टेशन हदगाव  गुरनं. 39/2023 कलम 283 भाद व दनांक 03/03/2023 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 

 गु हा र ज टर नंबर 

व कलम 

 गु हा पना अ. ./ ो ह /घडला व 

दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक होय नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनचे नाव 

हदगाव  

 

गुरनं. 39/2023 

कलम  283भाद व  

माणे  

 
 
  
 
 
 
 
 

 गु हा घडला दनांक 

 

- द.03/03/2023 

रोजी 09.10 या सुमारास  

 तामसा ट  पॉ ट  पॉ ट   हदगाव   

ता. हदगाव  

 
MH 26 BC 0894 
 

दशा : प मेस 500 m  

 
 

 गु हा दाखल दनांक:-

03/03/2023 वेळ 12.42 PM 

टे डा.नोद नं.  12 वर                   

 
 

 फयाद चे नाव :- इ ान खान  अमान उ ला 
खान पठाण वय 35 यवसाय नोकर . पोलीस 

कॉ टेबल ब कल नंबर 3009 

 तालुका हदगाव मोबाईल नंबर 97677064002 

 
 

आरोपीचे नाव पता :-  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

खुलासा. 
 वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  आपल े

ता यातील मॅ जक  हे वाहन वाहतुक स अडथळा िनमाण होऊन 

मानवी जी वतास धोका िनमाण होईल अशा थतीत रोडवर 

उभा केलेला िमळून आला. वगैरे फयाद व न  पुढ ल तपास 

कामी मा.पोिन. साहेबांचे आदेशाने   तपास कामी पोहेका /2342 

हंबड  यां याकडे दला. 
 

तपासी अिधकार  पोहेका /2342 हंबड  

 मो. नं. 9284422052 

 

दाखलकरणार:- - HC 2005 नाम वाडे सा.पो. टे.हदगाव मो.नं.  

7219064557 
 

 पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाचे नाव व मोबाईल नंबर:-

पो.िन. पवार साहेब पो. टे.हदगाव मो.नं.8806994154 

 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे 

आरोपी चा पुव ईतीहास -नीरंक  

आरोपी वर केलेली तीबंधक कायावाह / नीरंक 

 

 



 

iksLVs  fduoV iukdk ua - 114@2023 dye& 323]34 Hkknfo  fnuakd 03@03@2023 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

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

gdhdr 

ftYgk -ukansM  

iksLVs ps  
uko fduoV 
 
  

iukdk -?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k & fn- 02@3@2023 

jksth lk;adkGh 19-00 ok 

ngsxko rs ikVksnk njE;ku 

lkoZtfud jLR;koj rk- 

fduoV ft- ukansM 

 
 
 
fn’kk o varj %&  
n'kh.ksl 20 fdeh 
 
iukdk  nk[ky-rk-osG-%& 
 fn-03@03@2023 jksth  
osG  15%23 ok- uksan ua- 31   
oj 

 
iukdk @ vijk/k 
dzaekd  
& iukdk ua - 

114@2023 dye& 

323]34 Hkknfo  

 
 
 ?kVukLFkG %& 

ngsxko rs ikVksnk 

njE;ku lkoZtfud 

jLR;koj rk- fduoV 

ft- ukansM 

 

 

fQ;kZnh ps uko o IkRrk %& 
l¸;n jlwy l¸;n ;qlqQ  o; 

53 o"kZs O;olk;  Vªd pkyd 

jkg.kkj dY;k.k uxj xksdqank 

rkyqdk fduoV ft-ukansM eks- 

ua- 9765186642 ¼tkr 

eqfLye½ 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; 

gks; 

vkjksihps  uko%&  
 

vkjksih vVd ----ukgh 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj uewn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gk 
R;kaP;k Vªd eèkwu ykdMh ?ksÅu eapsfj;y jkT; rsyaxk.kk ;sFks tkr vlrkuk 
;krhy vkjksiharkuk gkr nk[kofoys vlrk fQ;kZnhus Vªd Fkkacfoys vlrk 
;krhy vkjksihrkauh lax.kekr d#u  foukdkj.k  FkkiM cqDD;kauh Nkrhoj] 
ik;koj] ekusoj] ek:u eqDdkekj fnyk  oxSjs etdqjkP;k vtkZo:u iukdk 
nk[ky  

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& %& iksmifu lkoar lkgsc  eks-ua- 
9856935555iks-LVs- fduoV gs fnukad 03@03@2023 jksth ps 15%30 ok uksan ua- 
32 oj jokuk 
 

?kVukLFkGko:u ijr %&   HksV iq<s pkyq  

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks-fu- cksjls eks- ua- 9309737394 iks-LVs- fduoV 

rikfld vf/kdkjh %& iksmifu lkoar lkgsc  eks-ua- 9856935555iks-LVs- 

fduoV 

nk[ky dj.kkj %&iksgsdkW@1766 iokj eks-ua- 7620540203iks- LVs- fduoV 
 

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

 

 

 



 
 

पो. टे. चे नाव िलबंगाव गुरण. 29/2023कलम498, (अ),323 ,504, 506 ,34भादवी   िद 03/03/-2023 
पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.म ृ/ 

पनाका / िमिसंग 
घडला व कलम  

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

िफयादी चे नाव व प ा व मो. नं. 
आरोपी चे नाव व प ा, आरोपी 
अटक होय / नाही 
.  

                 हिककत  

िलंबगाव  
भागo 1 तेo 5 :-
गुरण. 29/2023 
कलम 498, 
(अ),323 ,504, 506 
,34भादवी 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :- िद10/02/2022 रोजी 
. सायकाळी 12.00 वा िद10/02/02/2023 

ते 16.00 वाज या या सुमारास  ता.जी. बड  
द णेस 185 कमी बीट नबंर एक 

 
िठकाण 

राहणार खा लापुरी ता िश र  कासार 
ज हा बीड ता.जी . बड दशा  द णे स 

185 कमी बीट नबंर 1 

 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

िद 03/03/-2023चे 16.59 
 
न द नंबर :-  वर 15वर 
 
 
दाखल करणार :- PSO Asi जागीरदार पो. टे. 
िलंबगाव मो.नं. 9822337382 
 

िफयादीचे नाव.                                                                               
आरोपी चे नाव  :  
 FIR िदले का होय/नाही :- होय. 
 
आरोपी अटक :- नाही. 
 
चेकिल ट ची पतूता केली आहे :- 

सादर िवनंती िवनंती  क  वर नमदू तार ख वेळ  व 
ठकाणी यातील कॉलम नबंर दोन मधील आरोपी 
यानंी फयाद स दनाकं दहा दोन दोन हजार 
बावीस ते दनांक दहा दोन हजार तेवीस पावे तो 
ितला मानिसक व शार रक ास देऊन ऑटो 
घे यासाठ  तु या माहेरहून प नास हजार पये 
घेऊन ये असे हणून लथा  बु यांन आ ण 
मारहाण क न िशवीगाळ क न परत जीवे  
मार याची धमक  देऊन सास न माहेर  हाकलनू 
दले वगरेै मजकुराच ेजबाबा व न  वर ल माणे 
गु हा दाखल क न मा.सपोिन पवार साहेब यांच े
आदेशाने वर ल माणे गु हा दाखल क न पढु ल 
तपास कामी आहे hc 706 
 पवार साहेब हे करीत आहेत साहेब 
 
पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :- स. पो. िन. पवार  साहेब पो. 
टे. िलबगाव  मो. न.ं 98 23 28 84 58 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    
 



 
 

पोलीस टेशन हदगाव  गुरन.ं 40/2023 कलम 379 भाद व दनांक 03/03/2023 

  पोलीस टेशनचे नाव 

 
 
 

 गु हा र ज टर नंबर 

व कलम 

 गु हा पना अ. ./ ो ह /घडला व दाखल फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय 

नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनचे नाव 

हदगाव  

 
गुरनं. 40/2023 

कलम 379 भाद व  

माणे  

 
 
  
 
 
 
 
 

 गु हा घडला दनांक 

- द.13/02/2023 

रोजी  सहा वाजता ते दनांक 14/02/2023 या  
मा या शेतातील 4 ंकलर जुने वापरते 

कंवा अंदाज े12,000 पये दनांक  2/03/2023 

सायंकाळ  सहा वाजता ते दनांक 03/03/2023 

रोजीचे सकाळ  सहा वाजता या दर यान 

शेतातील बोरचे  लागून असले ले केबल 400 

फूट अंदाज े12000 पये चा केबल व 4 

ंकलर व यास जोडून असलेले चार पंकर 

लोखंड  पाईप कंमत अंदाज े12000 पये 

एकूण 24000 पये कुणीतर  जाणून-बुजून 

आ ा चोर याने चो न नेले. 

 

दशा : द णेस  KM  

 
 गु हा दाखल दनांक:-03/03/2023 वेळ 17.29 

PM 

टे डा.नोद न.ं  18 वर                   

 फयाद चे नाव :- प प ा च हाण  वय 75 

वष यवसाय . शेती जात फाशी पारधी 
राहणार वाजपेयी नगर हदगाव  

 मोबाईल नंबर 

 7350378326  
 
 
 
 
 

आरोपीचे नाव :- अ ात इसम  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

खुलासा.  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  चे 

शेतातून चार ंकलर कंमत 12000 पये तसेच 400 फूट बोर 

मशीन चे केबल कंमत 12000 पये  एकूण 24000 पये चा माल 

कोणीतर  अ ात चोर याने चो न नेला सदर फयाद  यांचे चार 

ंगर चोर  गेले दर यान आज पो येतो शोध घेतला परंतु िमळून न  

आ याने व तेसच आज रोजी केबल वायर चोर  गे याचे आज रोजी 
पोलीस टेशनला येऊन जवाब व न माननीय DO अिधकार  साहेब 

यां या आदेशाने पुढ ल तपास कामी PSI गायकवाड साहेब  

यां याकडे दला 
 
                    

तपासी अिधकार  PSI गायकवाड  

 मो. न.ं8308161089 

 

दाखलकरणार:- - HC 2005 नाम वाडे सा.पो. टे.हदगाव मो.नं.  
7219064557 
 

 पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाचे नाव व मोबाईल नंबर:-पो.िन. 

पवार साहेब पो. टे.हदगाव मो.न.ं8806994154 

 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 



 

                                                         पोिलस टेशन हमायतनगर  आ  नंबर ०७/२०२३ कलम १७४,िस.आर. प.सी दनांक ०३,/३/2023 

पो. टे. चनेाव गुरंन,व,कलम, आ ,घडला,ता.वेळ,व, ठकाण खबर,देणारांचेनाव व प ा व मो.नंबर 

.  

ह ककत 

हमायतनगर 
 
पो टे, भार , 
अिधकार , ी, ब.ड ,भुसनुर,

पोिन.पो टे, हमायतनगर 
मोबाईल नंबर 
9834774799 

आ नंबर०७/२०२३
कलम 

१७४,िस.आर. प.सी 
 
 

दनांक,२४/२/२०२३रोजी२२::१५वा. 
वाड मांक७, सरकार  दवाखाना 
व णपुुर नांदेड प मेस 
१२०, कमी 
 
आ , दाखल तार ख वेळ व 
टे.डा.नंबर, दनांक,३/3/२०२३ 

रोजी,१८:०६, न द नंबर२८वर 
 
 
मरणाचे कारण, उज या पायाचे बोटाला वंचू 
चाव याने उपचारादर यान मृ यू 
 
उिशराच ेकारण,, आज रोजी एम एल सी,व 
कागदप े पो टेला ा  झा याने 
 

नापोका,१२४७, ह. ट.ितडके,पो टे 

नांदेड ािमण 
 
मयताच ेनाव,,  
 
दाखल करणार,,ऐ.एस.आय.साखरे, 
पोलीस ठाणे अंमलदार 
पो टे, हमायतनगरमोबाईल नंबर 
 
८३७८९८१६४५ 

 

सादर वनंतीक ,वरनमूद, तार ख वेळ ,व ठकाणी 
यातील. मयत मुलगी. ह स,मोजे वारंग टाकळ  तालुका 
हमायतनगर येथील गणेश हाके यांच े शेतात उजवे 
पायाच े बोटाला वंचू चाव याने तीस उपचारा कामी 
सरकार  दवाखाना हमायतनगर येथे ता परुता उपचार 
क न पुढ ल उपचारा कमी सरकार  दवाखाना नांदेड येथे 
रेफर केले असता तेथे ित यावर उपचार चाल ूअसताना 
ती दनांक २४/०२/२०२३रोजी,२२:१५ वाजता मरण पावली 
आहे वगैरे एम एल सी कागदप  पो टेला आज ा  
झा याने,मा..ऐ. प.आय, महाजन यां या आदेशाने आ  
दाखल क न पुढ ल कायवाह  कामी,नापोका,१९६६ 

आउलवार 
यांचकेडे दला मोबाईल नंबर९७६३२५५०३५ 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 

 



 

  पो. टे. लोहा ग.ुर.न 45/2023  कलम 324,323,504,506 भा.द.वी. दनांक 03/03/2023 

पो. टे. 

चे नाव 

ग.ुर.न व कलम व 

अिधिनयम 

   गु हा घडला 
दाखल  तार ख, 

वेळ व ठकाण  

फयाद च ेनाव प ा मो. . व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाह  

       हक कत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न 45/2023  कलम 

324,323,504,506 

भा.द.वी. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

द.01/03/2023च े

21.00वा सुमारास 

फयाद चे घरासमोर 

रोडवर मौज े करोडा 
तालुका लोहा ज. नादेंड 

पो टे या  पवूस 04 

क.मी. 
 
 

 गु हा दाखल:- 

द.03/03/2023 वेळ  

21.03वा टेशन डायर  

न द 29 वर. 

 

दाखल करणार:- 

  HC 2238 

एम. ड . कदम पो. टे. 

लोहा 
मो. न.ं9421849016 

 

फयाद चे नाव  : -  बालाजी मा णक ज धळे वय 

58वष यवसाय शेती राहणार करोडा तालुका 
लोहा ज हा नादेंड  जात बौ  

मो.न.8407964950 

 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 

आरोपी नाव व प ा :-  
 

 आरोपी अटक :- नाह   

 
 
उिशराचे कारण --- फयाद  हा दवाखाना उपचार 

क न आज रोजी पोलीस टेशनला येऊन त ार 

जबाब द याव न 

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

शेताकड ल पा या या त यावर ल लाईट या पोलवर गावातील लोकांनी 
लाईट टाकू नको असे आरोपीस सांिगतले असता आरोपीने तू मला सांगणार 

कोण असे हणून जु या भांडणाचा राग मना ध न फयाद स िशवीगाळ 

क न थापडा बु यानंी मारहाण केली तसेच हातातील दगडाने डो यात 

मार याने र  िनघनू जखमी केले व जीवे मार याची धमक  दली वगैरे 

मजकुराचे जबाब व न मा.पो.िन. ी तांब े साहेब याचंे आदेशाने गु हा 
दाखल. 

 

घटना थळ  भेट : ---- 

  

तपासी अमंलदार :- पोहेकॉ/ 2483 पी. वाय. साखरे पो. टे. लोहा 
मो. .9823015483 

 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मा. पो.नी तांब ेसाहेब. मो.न 

9850188100 
 

भेट देणारे अिधकार  च ेनाव मो. . 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 
 



 

पो टे.धमाबाद िमिसगं माकं 04/2023 द 03.03.2023 

पो टे.धमाबाद 

िमिसंग† मांक 

04/2023 

िमिसंग .घ.ता.व 

ठकाण :- दनांक  

दनांक 15.10.2019चे 

17.00 वाजता चे 

सुमारास मौ. राजापूर 

तालुका  धमाबाद 

 

िमिसंग दाखल द 

03.03.2023 चे 

18.20 टे.डा न 26 वर 

खबर देणार-गजानन सुभाष आंबेकर 

वय 27 वष यवसाय िश ण रा. 
राजापूर ता.धमाबाद मो.न9075094966 

 

हरवलेले इसमाचे नाव:-सुभाष गंगाधर 

आंबेकर वय 50 वष रा. राजापूर तालुका 
धमाबाद धमाबाद 

 
 

उशीराचे कारण-आज रोजी खबर देणार 

पो टे ले येवुन जबाब द याने. 

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

खबर देणार यांनी खबर दली क  याचे वड ल सुभाष गंगाधर 

आंबेकर वय 50 वष राहणार राजापरू तालुका धमाबाद हे डो यावर 

प रणाम आ याने वेडसरपणा त दनांक 15.10.2019 रोजी 17.00 

वाजताचे सुमारास कोणालाह  न सांगता घ न िनघून गेले आहेत व 

यां या अ या पावे तो आ ह  नातेवाईकाकडे व इतर ठकाणी 
शोध घेतला असता परंतु ते िमळून आले नाह  व परत घर  आले 

नाह  वगैरे मजकुराचे अजा व न मा.पो.िन.साहेबांच े आदेशाने 

िमिसंग दाखल क न पुढ ल तपास कामी ASI आडे यां याकडे 

दला. 
दाखल करणार. पोहेका◌ॅ.2428 बोगरेपो टे धमाबाद 

तपासीक अमलदार-ASI आडे पो. टे.धमाबाद मो नंबर 

9923692588 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

पो. टे. च ेनाव धमाबाद  05/2023 कलम 174 सीआरपीसी दनांक 03.03.2023 

पो. टे. च े

नाव 

आ.म.ृ व कलम आ.म.ृघडला ता. वेळ व 

ठकाण 

फयाद  खुलासा 

धमाबाद 05/2023 कलम 174 

सीआरपीसी माणे 

आ.म ृघडला- दनांक 

02.03.2023 रोजी चे 

सकाळ 11.00 वा. ते दनांक 

03.03.2023 रोजी वेळ 14.30 

वाजता सुमारास राहेर नद  

पा ात येलापुर पा या या 
टाक जवळ तालुका धमाबाद 

 
आ.म.ृदाखल- दनांक 

03.03.2023 रोजी न द मांक 

25 वेळ 17.36वा 
 
दाखल करणार-पोहेका2428 

बोगरे नेमणूक पो ट धमाबाद 

मो.न9823063428 

खबर देणार यांचे नाव-

नरेश शेषेराव पांचाळ 

वय 24वष राहणार राहेर 

तालुका नायगाव ज हा 
नांदेड 

मो.न.7218234818 

 
मयताच े नाव-शेषेराव 

गणपत पांचाळ वय 50 

वष जात सुतार राहणार 

राहेल तालुका नायगाव 

ज हा नांदेड 

 
 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील खबर देणार यांनी खबर दली क  यांचे वड ल 

नामे शेषेराव गणपत पांचाळ हे पॅरालीस बमार  व 

मुळ याध या बमार चे ासाला कंटाळून गोदावर  नद  

पा ात येते पा याचे टाक जवळ पा यात पडून बुडून 

मृ यू झाला आहे. 

वगैरे मजकुराचे जबाब व न माननीय पो. िन साहेबांचे 

आदेशाने बाजूस माणे आ.म.ृदाखल क न पुढ ल 

तपास कामी पोहेका/2247 मुंडे यांचे कडे दले 

 
तपासीक अमलदार-पोहेका/2247 मुडें पो. टे धमाबाद 

मोबाईल नंबर9765614167 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 

 

 



 
 

                   पोलीस टेशन अधापूर  भाग 1ते5 गु.र.न 61/2023 कलम 342,452,323,504,506. भा.द. व. माणे दाखल द. 03/03/2023. 

पो टे नाव  ग ुर न व कलम गु हा घडला तार ख 

वेल व ठ काण.  

फयाद  व आरोपी च ेनाव खुलासा 

अधापूर भाग 1ते5 गु.र.न 

61/2023 कलम 

342,452,323,504,506,

भा.द. व. माणे. दाखल  

दनांक 03/03/2023. 

 
 

दाखल करणार = 

ASI नंदे पोलीस 

ठाणे अमंलदार 

पो ट अधापरू 

मोबाईल नंबर. 

9765764482. 

गु हा घडला तार ख 

वेळ  व ठ काण ÷ 

दनांक 03/03/2023 

रोजी वेळ 01.00वा  वा. 
सुमारास फयाद या 
घ न लंगडे नगर 

अधापूर येथे पुव स 01 

क .मी. 
 
 

     गु हा     दाखल 

तार ख  03/03/2023 टे 

डा 23वेळ 20.07वा. 

फयाद =  

 
 
 

आरोपी =  

 
 

सादर वनंती क ,वर नमूद तार ख वेळ  व ठ काणी यातील 

आरोपी म हलेने फयाद या घरात घुसून जबरद तीने फयाद ची 
परवानगी नसताना फयाद चा मुलगा सोमे र यास फयाद या 
हातातून हसकावून घेऊन तू माझी मुलगी परत दे नाह त तो 
पयततु या तुझा मुलगा परत देत नाह  असे हणून फयाद स व 

ितचे मुलाला िशवीगाळ कर त थापड बु यांनी मारहाण क न 

फयाद या मुलाला जीवे मार याची धमक  देऊन ितचे सोबत 

घेऊन जाऊन ितचे घरात डांबुन ठेवले वगैरे मजकुरा या 
जबाबाव न गु हा दाखल.  

 

तपास= पो.हे.का◌ॅ/ 1839 कांबळे मोबाईल नंबर 

9823342366. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 

 

 

 



 

पोलीस टेशन मुखडे AD नंबर ०७/२०२३ कलम 174 crpc  द ०३/७०३/२०२३  

पो टेचे नाव  गु र न न ंव कलम गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  

व दाखल ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो 
न,ं आरोपी नाव  व प ा  

 हक कत 

पो टे मुखडे  आक मात  

०७/२०२३ 

क. १७४/crpc 

 

आम.ृ घ.ता.वेळ.व ठकाण: 

द.२७/०२/२०२३ रोजी चे १८ : 

३० वा सुमारास फिन स 

हॉ पटल िशवाजी नगर नादेंड. 

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

   आम ृदाखल ता वेळ:- दनाकं 

०३/०३/२०२३ रोजी वेळ १२ : १५ 

न द मांक २३  

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

दाखल करणार.--   ASI पांडे पो 
टे मुखडे  मो.न ं

७५८८०६८२५६.  

खबर देणार: बी.जी. 
वडेवार HC ८१ पो टे 

िशवाजीनगर नादेंड .  

 
 --------------------+ 
 

FIR त दली का:- होय 

--------------------+  

मयताच ेनाव. वीण रमेश 

सूयवंशी वय 19 वष 

राहणार पांडुण  तालुका 
मुखडे. 

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

मयताच ेकारण:    वषार  

औषध ाशन के याने 

मयत                    

खलुासा:- सादर वनंती क  यातील मयत याने 

कोणते तर  वषार  औषध प याने उपचारा 
कामी शर र केले असता उपचार चाल ूअसताना 
मरण पावला वगैरे एम एल सी व कागदप े आज 

रोजी पो टेला ा  झा याने आ  दाखल . 

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

तपािसक  अिधकार          ASI वाघमारे. 
 मो नं ९९२३४८१८६२. 

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

पो. टे . भार . अिधकार .  

पो.िन वाघ, साहेब मो.न.  

 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    
 
 
 

 



 

पो. टे. च ेनाव धमाबाद ग.ुर.न 38/2023 कलम379 भा.द.वी दनांक 03.03.2023 

पो. टे. च े

नाव 

ग.ुर.न व कलम गु हा घडला ता वळे व 

ठकाण 

फयाद च ेनाव खुलासा 

धमाबाद गु.र.न 38/2023 

कलम379 भा.द.वी 
गु हा.घडला- दनांक 28.2. 

2023 रोजी रा ी 22.00 वा.ते 

दनांक 01.03.2023 सकाळ  

08.00 वाजताचे सुमारास 

िशवाजीनगर टेशन रोड 

धमाबाद फयाद च े

घरासमोर धमाबाद 

 

गु हा दाखल- दनांक 

03.03.2023 रोजी टे.डा 
नंबर 27 वर वेळ 18.57वा 
 

दाखल करणार-पोहे का 
2428 बोगरे पो टे धमाबाद 

फयाद चे नाव-संतोष हनुमंतराव 

कोडिगरे वय 56 वष यवसाय 

यापार राहणार टेशन रोड 

िशवाजीनगर धमाबाद 

मो.न9325024451 

 

आरोपी-अ ात 

 
 

गेला माल-50000/-एक ह डा 
कंपनीची सीबी युिनकॉन ड कवर 

े रंगाची ितचा पािसंग 

मांकMH.26.BK.5384 असा 
असलेली जुनी वापरते क  अ 

 

िमळाला माल-िनरंक 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद  याने याची मोटर सायकल मांक 

MH.26.BK.5384 ह  घरासमोर लावून घराम ये 

झोपला व सकाळ  बाहेर येऊन पा हले असता 
लावले या ठकाणी दसून आली नाह  

मोटरसायकल कोणीतर  अ ात चोर याने चो न 

नेली आहे सदर मोटरसायकलचा आज रोजी पयत 

शोध घेतला परंतु ते िमळून आली नाह  वगैरे 

मजकुराचे जबाब व न गु हा दाखल  क न पुढ ल 

तपास कामी माननीय पो.िन. साहेबाचे आदेशाने 

पोहेका HC1928 वामी यां याकडे दे यात आले 
 

तपासी अंमलदर-पोहे का 1928 वामी पो ट 

धमाबाद मोबाईल नंबर 9823562983 

 

आरोपी-अ ात 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    

 
 

 

 



 

पो. टे.नायगांव  आ   05/2023 कलम  174 CRPC माणे. दनांक:- 03/03/2023 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

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

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक होय नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनचे 

नाव:-  नायगाव 

आ   

05/2023कलम  174 

CRPC माणे. 

 
 
  
 
 
 

मरणाच ेकारण :- 

वषार  औषध 

पऊन  मृ य ू

 आ  घडला 
दनांक:- 

08/02/2023 च े 

07:00वा मयताचे 

शेतात मौ. कोलबंी 
तालकुा नायगाव 

नायगाव  12 कमी.  
 
 
 
 
 आ  दाखल 

दनांक:- 

03/03/2023वेळ 

17:27 वा टे 

डा.नोद न.ं 22 वर  

 खबर देणार नाव :- एम.के. गोटमवाड 

सपोउपिन पोलीस टेशन नांदेड ामीण मो.न.  

  
 
एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 

मयताचे  नाव :- यंकटराव रामचं  िशदें वय 

27 वष  राहणार मौजे कोलबंी तालकुा नायगाव 

 
 

तपासीक अिधकार  पोहेकॉ/2006 मु तापरेु 

पो टे नायगाव  मो.न ं9325850996 

 
पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाचे नाव व 

मोबाईल नंबर:-पोिन गठेु साहेब पो. टे. 

नायगाव मो.न ं

खुलासा- 
खुलासा-  नमदू ता. वेळ  ठकाणी यातील यातील  

मयत हा दनांक  08/02/2023 रोजी 07:00 वाजता च े

समुारास वतःचे शेतात जाऊन कोणत े तर  वषार  

औषध प यान े यास उपचार कामी सरकार  दवाखाना 
व णुपरु  नांदेड येथे शर र केले असता उपचारा 
दर यान   द:- 09/02/2023 रोजी 08:30 वा. सरकार  

दवाखाना व णुपरु  नांदेड येथे मरण पावला आहे वगैरे 

mlc  चे कागदप  आज रोजी ा  झा यान े

मा.पो.िन.साहेब यांचे आदेशाने  आ  दाखल क न 

पढु ल तपास कामी बीट GPSI वाघमारे साहेब 

पो टे नायगाव  मो.न ं9096618241 

 
 

दाखल करणार -HC-2304  टो प.े   पो टे नायगाव 

मो.न.- 9823262304.  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    



 

iksLVs ps uko rkelk 14@2023 dye& 436] 435] 511] 504]  Hkknfo  lg dye 3¼1½¼vkj½]3¼2½¼vk;vk;vk;½ vWV~kWflVh vWDV fnukad 03@03@2023 
 
ftYgk@ iks-

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

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

gdhdr 

ftYgk -ukansM  

iksLVs ps  
uko rkelk  
 
 

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k & fn- 03@3@2023 

jksth 02-30 ok ps lqekjkl  

fQ;kZnhps ?kjkleksj uoh 

vkcknh ekSts oMxko rk-gnxko 

ftYgk ukansM  

 
fn’kk o varj %&  
mRrjsl  03  fdeh 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%& 
 fn-03@03@2023 jksth  
osG  21%24 ok- uksan ua- 23   
oj 

 
xqjua @ vijk/k dzaekd  
& 14@2023 dye& 
436] 435] 511] 
504]  Hkknfo  lg 
dye 3¼1½¼vkj½] 
3¼2½¼vk;vk;vk;½ 
vWV~kWflVh vWDV  
 
 
 ?kVukLFkG %& 

fQ;kZnhps ?kjkleksj uoh 

vkcknh ekSts oMxko 

rk-gnxko ftYgk ukansM 

 

 

fQ;kZnh ps uko o IkRrk %& çHkw 

foÜoukFk dkacGs  o;  40  o"kZ 

O;olk; O;kikj jk-oMxko ¼cq½   

rk-gnxko  ft-ukansM eks-u-

8329473293 

¼tkr ckS)½ 

 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; 

gks; 

vkjksihps  uko%&  
 

vkjksih vVd ----ukgh 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj uewn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gk 
ckS) tkrhpk vkgs gs ekghr vlwu fQ;kZnhl f'kohxkG d:u thos ekj.;kph 
èkedh fnyh o fQ;kZnhps ekydhph dkj Øekad ,e ,p 26 12 Mh ok;  9636 
isVªksy Vkdwu tkGwu fQ;kZnhps 01]50]000@ #- ps uqdlku dsys o fQ;kZnhps 
?kjkps leksjhy njoktkoj fc;j c‚Vyeè;s isVªksy Hk:u vkx ykowu ek>s ?kj 
tkG.;kpk ç;Ru dsyk oxSjs tckc o:u xqUgk nk[ky- 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&ek-,-,l-ih-‘kdr vkeuk eWMe  mi foHkkx 
Hkksdj  eks ua  7840048038 o liksfu  nGos iks LVs rkelk  eks ua  
7744827771  %&  
gs fnukad 03@03@2023 jksth ps 21%46 ok uksan ua- 24 oj jokuk 
 

?kVukLFkGko:u ijr %&   HksV iq<s pkyq  

 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu  nGos iks LVs rkelk  eks ua  7744827771  
%& 
  
rikfld vf/kdkjh %& ek-,-,l-ih-‘kdr vkeuk eWMe  mi foHkkx Hkksdj  eks 

ua  7840048038 

nk[ky dj.kkj %& liksfu  nGos iks LVs rkelk  eks ua  7744827771  %& 
 

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    



 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad    



 





 
आरोपीचे

उशीराचे कारण

 fujad   

 fujad   
----- 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 fujad   

 fujad   

----- 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 
  



 

 

 

 

  


