
पो.�टे िवमानतळ आ.मृ.न.ं 16/2022कलम 174  CRPC  �द�द�द�द.23/06/2022 

अ

अअ

अ. 

. . 

. 

�

��

�.

..

. 

िज�हावपो

िज�हावपोिज�हावपो

िज�हावपो.

..

.
टे


टे
टे


टे.

..

.चनेाव

चनेावचनेाव

चनेाव ग�ुहा
ग�ुहाग�ुहा

ग�ुहा 

  

 

घडला

घडलाघडला

घडला/

//

/दाखल

दाखलदाखल

दाखल/

//

/�ा��द

�ा��द�ा��द

�ा��द./

././

./वळे

वळेवळे

वळे 

गुरनं

गुरनंगुरनं

गुरनं. 

. . 

. वकलम

वकलमवकलम

वकलम �फया��द

�फया��द�फया��द

�फया��द 

  

 व

वव

व 

  

 आरोपी

आरोपीआरोपी

आरोपी,

,,

,नाव

नावनाव

नाव 

  

 व

वव

व 

  

 प"ा

प"ाप"ा

प"ा हक$गत

हक$गतहक$गत

हक$गत 

1

11

1 2

22

2 3

33

3 4

44

4 5

55

5 6

66

6 

1)  

नादंेड

नादंेडनादंेड

नादंेड,

,,

, 

पो

पोपो

पो. 

. . 

. 
टे


टे
टे


टे. 

. . 

. िवमान

िवमानिवमान

िवमान-

--

-तळ
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तळ 

आ.मृ.घ.ता.वेऴ व 

�ठकाण -

�द.22/06/2022 रोजी 

22.00वा .चे  सुमारास 

सरकारी दवाखाना 

िव�णुपुरी नांदडे  

दि�णेस 12 �क.मी 

 

दाखल ता. वेळ – 	द 

23.06.2022 रोजी 

वेळ 03.14 वा  �टे.डा. 
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पो.�टे िवमानतळ 

आ.मृ.न.ं 

16/2022कलम 174  

CRPC 

खबर दणेार -शुभम िप. 

राजु"सह ठाकुर  वय 22 वष% 

&वसाय खा. नौकरी 

रा.शा)नगर नांदडे 

मो.न.ं 7620475144 

मयताचे नाव – राजु"सह 

गोकुळ"सह ठाकुर वय 44 वष% 

रा.शा)नगर नांदडे 

 

मरणाचे कारण -ती+ ,दय 

िवकाराच ेझट.याने  

खुलासा -सादर िवनंती क0,वर नमुद तारीख वेळी व�ठकाणी 

यातील  खबर दणेार  यांनी खबर �दली क0 यातील मयत ह े

ती+ ,दय िवकाराच े झट.याने ठेस लागुन खाली पडलेन े

1यांना उपचार कामी सरकारी दवाखाना िव�णुपुरी नादंडे 

येथ े उपचार कामी नेल े असंता डॉ.टर साहबेांनी तपासुन 

मयत झा7याचे घोषीत केल े  1याचे मरणाबाबत माझा 

कोणावर सशंय अगर त9ार नाही वगैरे मजकुराच े

खबरेव;न DO सा.यांचे आदशेाने आ.मृ.दाखल क;न 

तपासकामी HC 967 गायकवाड यांचेकड े�दला  

दाखल करणार -पोना/748 कनाके  मो.न.ं 9923888322 

तपास करणार- पोहकेाँ/ 967 गायकवाड मो.न.ं 

9529796606 
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पोलीस �टेशन हादगाव   गुरनं. 202/2022 कलम.354,504,506भादवी  बालल�िगक �ितबंधक कायदा 2012 सहकलम 8 �माणे 	दनांक 23/06/2022 

   पोलीस �टेशनचे 

नाव 

गु$हा रिज�टर नंबर व 

कलम 

गु$हा पना 

अ.%./�ो&ही/घडला व दाखल 

	फया)दीचे नाव व प*ा 

मोबाईल नंबर आरोपीचे 

नाव व प*ा आरोपी अटक 

होय नाही 

                      हक-कत 
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पोलीस 
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नाव हदगाव 

गुरनं

गुरनंगुरनं

गुरनं.

..

. 202/2022 

कलम.354,504,506

भादवी  बालल�िगक 

�ितबंधक कायदा 

2012 सहकलम 8 

�माणे 
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	द 23/06/2022वेळ सकाळी 

06.00  वाजता चे सुमारास 

	फया)दीचे राहते घरी 	कराणा 

दकुानावर हादगाव उ*रेस 

एक 	कमी 

�दशा
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�दशा 
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 ´ÖÆêü�ú बाबू शेख वय.15 वष1 

2वसाय, िश3ण रा 

रजानगर हदगाव  मो .न 

9021515197 
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खुलासा-
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.सादर िवनंती क- वर नमूद तारीख वेळी व 4ठकाणी 

यातील  	फया)दी िह ितचे 	कराणा  दकुानावर एकटी असताना 

यातील वर नमूद दा8 िपणे वाईट उ9ेशाने 	फया)दीचा उजवा 

हात ध8न त:ड पकडले व �वतः कडे ओढले 	फया)दीस ल>ा 

वाटेल असे कृ@य केले यातील 	फया)दी व ितची आ>ी ह ेआरोपी 

समजAयास गेले असता यातील आरोपीने 	फया)दी व ितचे आजी 

स िशवीगाळ क8न िजवे मारAयाची धमक- 	दली वगैरे जबाब 

वCन मा.doअिधकारी API भोसले साहबे यांDया आदेशाने 

तपास PSI कदम मॅडम यांDयाकडे 	दला मा पो.िन.साहबे यांचे 

आदेशाने गु$हा दाखल. 

दाखलकरणार

दाखलकरणारदाखलकरणार

दाखलकरणार:- API भोसले साहबे पो.�टे हदगाव मो 

न.9552591244 

 तपासी

तपासीतपासी

तपासीक

कक

क 

  

 अिधकारी

अिधकारीअिधकारी

अिधकारी -PSI कदम मॅडम मो . न. 7387500709 

 पोलीस

पोलीसपोलीस

पोलीस 

  

 �टेशन

�टेशन�टेशन

�टेशन 

  

 $भारी

$भारी$भारी

$भारी 

  

 अिधकार्

अिधकार्अिधकार्

अिधकार्याचे

याचेयाचे

याचे 

  

 नाव

नावनाव

नाव 

  

 व

वव
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 मोबाईल

मोबाईलमोबाईल

मोबाईल 

  

 नंबर

नंबरनंबर

नंबर:

::

:-

--

-

पो.िन. गायकवाड साहबे पो.�टे. हदगाव मो.नं. 8888717999 

 माननीय पोलीस अधी3क साहबे यांचे सूचना �माणे 

 

 

 



पो.�टे. इ�लापुर  आ.�.न. 08/2022कलम 174 crpc   �द.23.006.2022 

                                                 

पो.�टे.चे नाव   

 

गूरन  व कलम आ..घ.ता.वेळ व �ठकान खबर देणारे  च ेनाव  खुलासा 

ई�लापुर 

 

 

 

 

 

 

आ..न.8/2022 कलम  

174 crpc �माणे 

 

 आ..घ.ता.व वेळ व 

�ठकानी: 

�द.23/07/2022रोजी 

सकाळी08:00 

वाजता�या सुमारास 

रामजी पोतला पाशेमवाड    

यांचे घर मौजे. कोसमेट. 

 

 

 

 

आ..दा.ता.वेळ : �दनांक 

.23 .06.2022रोजी. 

12.00वा. 

�टे.डा.न%द19 वर . 

 

 

 

खबर देणारः बालाजी 

रामजी पाशेमवाड वय 48 

वष) *वसाय शेती 

रा.कोसमेट ता .�कनवट 

मो.नं. 99 21 760218 

 

 

मयताचे नावः नागोराव 

पांडूरंग आनेवाड वय 45 

वष) *वसाय शेती 

रा.बडबडा   िज .नांदेड 

 

मरणाचे कारण :- -दय 

िवकाराचे झट/याने मृ1यू. 

 

 

सादर िवनंती क2 वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील मयत हा 1याची प4ी िबमारी 

तून उठून चांगली झा6याने सासरवाडी कोसमेट येथे 1याचा मे8णा बालाजी रामजी 

पाशेमवाड यास भेट:यासाठी आला असताना .�दनांक. 23/06/2022  रोजी08:00  

वाजता�या सुमारास अचानक 1याच ेछातीम=ये दखुत अस6याने 1यास  औषध उपचार का 

मी जीपने दवाखा>याला नेत असताना मरण पावला. वैगेरे जबाबाव@न व@न  वर �माणे 

अ.मृ. दाखल क@न मा.Api साहबे यां�या आदेशाने पुढील तपास कामीAsi त%डेवाड सर  

यां�याकड े�दले. 

 

दाखल करणारः LHC 1906 कैलवाड  पो.�टे ई�लापुर मो.नं.9158132759 

 

 

 

तपासीक आमंलदार :- Asi त%डेवाड   सर पो.�टे. ई�लापुर मो.न8080308059 

 

 

 

 

 

 



पोलीस �टेशन माळाकोळी आ. �. 12/ 2022 कलम 174 CRPC �दनांक 23-06-2022 

 

पो  �टेशन 

 गु>हा रिज�टर नंबर व कलम  गु>हा पना का/ अ../�ोBही/घडला व 

दाखल 

�फया)दीचे नाव व पEा 

मोबाईल नंबर व पEा 

आरोपी अटक होय नाही 

हक2कत 

 माळाकोळी आ. . 12/ 2022 कलम 

174 CRPC  

 

 

 

 

मयताचे नाव :- लFमण 

बालाजी भंगारे वय 19 वष) 

रा बाबुळगाव ता.कंधार  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 अमृ. घडला तारीख वेळ व �ठकाण 

�दनांक 23/06/2022   06.00 

वाजताच े पूवH वेळ नI2 नाही  मौज े

बाबुळगाव ता कंधार पूवJस 8 �कमी 

 

 

 

 

 

 दाखल:- 

�द  23/06/2022 

�टे डा.नोद नं 8 वेळ 08:48 

 

 

 

मरणाचे कारण:- गळफास घेऊन  मृ1यू  

खबर देणार:- अLपाराव 

रामराव त%डिचरे  वय 58  

वषJ *वसाय पोलीस पाटील 

मौ. गंगनबीड चाज)  

बाबुळगाव  मोबाईल नंबर 

8554862685 

 

 

 

एफआर आय �त 

 �दली का :-होय  

 

 

 

 आरोपी.  

 

 

  

हक2कत.  सादर िवनंती क2 वर नमूद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील 

खबर देणार यांनी पो�टेला येऊन लेखी �रपोट) सादर केला क2 

बाभुळगाव येथील मयत लFमण बालाजी भंगारे हा गावालगत 

Mलबाचे झाडाला गळफास घेऊन मरण पावला आह े अशी मािहती 

िमळाले व@न 1यांनी बाबुळगाव येथे जाऊन खाNी क@न पो�टेला 

�रपोट) सादर केले व@न मा स.पो िन डोके साहबे यां�या आदेशाने 

दाखल क@न पुढील तपास बीट Hc/2308 यां�याकड े�दला 

 

दाखल करणार:-NPC /2180 िचOलवाड पो�ट माळाकोळी 

 

  

 तपासी     अिधकारी:-HC/2308 राठोड सर 

 

 

 पोलीस �टेशन �भारी अिधकार्याच ेनाव व मो  सपोनी Qी डोके 

साहबे पो.�टे.माळाकोळी मो.न+918652147575 

  

 

 

 

 



पोलीस �टेशन माळाकोळी आ. �. 13/ 2022 कलम 174 CRPC  �दनांक 23-06-2022 

  पो �टेचे नाव  

 

 

 गु�हा रिज�टर नंबर 

व कलम 

 गु�हा पना का/ 

अ.�./�ो�ही/घडला व 

दाखल 

�फया दीचे नाव व प!ा 

मोबाईल नंबर आरोपीचे नाव व 

प!ा आरोपी अटक होय नाही 

हक%कत 

 माळाकोळी 
आ. �. 13/ 2022 

कलम 174 CRPC  

 

 

 

मयताच ेनाव :-  राजू 

शंकरराव शेळके वय 

40 वष  रा म�क% ता. 

लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 अमृ. घडला तारीख 

वेळ व -ठकाण �दनांक 

14/06/2022   23.30 

वाजता सरकारी 

दवाखाना नांदडे   

 

 

 

 

दाखल:-�द  

23/06/2022 

�टे डा.नोद नं  28 वेळ 

15.53 

 

  

मरणाचे कारण:- 

आजारी पडून  मृ1य ू

खबर दणेार:- ड2लू के कांबळे 

पोना 2801   पो�टे नांदडे 

3ामीण 

 

 

 

 

एफआर आय �त 

 �दली का :-होय  

 

 

 

 आरोपी.  

 

 

  

हक%कत.  सादर िवनंती क% वर नमूद  तारीख वेळी व -ठकाणी यातील 

मयत नाम े राजू शंकरराव शेळके राहणार म�क% हा �दनांक 12- 6 -

2022 रोजी 1यांच ेराहते घरी आजारी पड4यान े  1यास उपचार कामी 

सरकारी दवाखाना िव6णुपुरी नांदडे येथ े ऍडिमट केले असता 

उपचारादर9यान �दनांक 14 -6 -22 चे 23.30 वा मृ1य ू पावले वगैरे 

बाबतचे �ाथिमक तपासा चे कागदप; आज रोजी एकडील पो�टला �ा= 

झा4यान े मा स.पो िन डोके साहबे यां?या आदशेान ेदाखल क@न पुढील 

तपास बीट npc/954 क4लेवार यां?याकडे �दला 

 

दाखल करणार:-Hc /2504  कदम सर पो�टे माळाकोळी 

 

 

 तपासी     अिधकारी:-HC/2308 राठोड सर 

 

 

 पोलीस �टेशन �भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल सपोनी Eी डोके 

साहबे पो.�टे.माळाकोळी मो.न+918652147575 

  

 

 

 



पोपोपोपो. . . . �टे�टे�टे�टे. . . . िवमानतळिवमानतळिवमानतळिवमानतळ    िमस�ग नं. 37 /2022 �माणे 
िज+हावपो

िज+हावपोिज+हावपो

िज+हावपो.

..

.�टे

�टे�टे

�टे.

..

.चेनाव

चेनावचेनाव

चेनाव गु�हा

गु�हागु�हा

गु�हा 

  

 घडला

घडलाघडला

घडला/

//

/दाखल

दाखलदाखल

दाखल/

//

/$ा,�द

$ा,�द$ा,�द

$ा,�द./

././

./वेळ

वेळवेळ

वेळ गुरनं

गुरनंगुरनं

गुरनं. 

. . 

. वकलम

वकलमवकलम

वकलम �फया��द

�फया��द�फया��द

�फया��द 

  

 व

वव

व 

  

 आरोपी

आरोपीआरोपी

आरोपी,

,,

,नाव

नावनाव

नाव 

  

 व

वव

व 

  

 प�ा

प�ाप�ा

प�ा हक.गत

हक.गतहक.गत

हक.गत 

िजFहा नांदेड, 

पो. �टे. िवमानतळ 

 िमसGग घ.ता.वेऴ व 4ठकाण -

	द.22/06/2022 रोजी सकाळी 

08.00 वा.चे सुमारास राहते 

घCन पोरिणमानगर नांदेड येथील 

नरवाडे यांचे वाJात नांदेड  

  

  

  

िमसीग दाखल ता.वेऴ -

	द.23/06/2022  वेळ 14.30 

वा .�टे.डा.नं.28 

  

  

  

िमसGग नं. 37 

/2022�माणे  

 

खबर देणार -तुकाराम 	कशन 

गजभारे वय46वष) 2वसाय 

लॉLी शॉप रा.देशमुखनगर 

ता.िबलोली िज.नांदेड 

मो.नं.9527776363 जात 

(महार) 

  

  

  

िमस/ग

िमस/गिमस/ग

िमस/ग 

  

 01.चे

01.चे01.चे

01.चे 

  

 नाव

नावनाव

नाव 

  

 -

--

-ऋतुजा 

िप.तुकाराम गजभारे वय19वष) 

2.िश3ण रा.देशमुखनगर 

ता.िबलोली िज.नांदेड 

ह.मु.पोरिणमानगर नांदेड 

येथील नरवाडे यांचे वाJात 

जात (महार) 

  

खुलासा -सादर िवनंती क-,वर नमुद तारीख वेळी 

व 4ठकाणी यातील 	फया)दीची मुलगी ऋतुजा ही 

खाजगी िश3णासाठी कFयाणकर सरांचे 

Nलासला जाते Oहणुन गेली ती परत आली नाही 

ितचा शोध होवुन िमळुन देणेबाबतचा अज) 

	दFयाने मे.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदेशाने 

िमसGग दाखल कCन पुढील तपास कामी ASI 

कुCळेकर यांचेकडे 	दला  

वण)न-रंग गोरा,बांधा मजबुत ,चेहरा गोल,केस 

काळे लांब ,कपडे िनळा िज$स पँAट काळा टी शट) 

,पायात बुट ,डोळे मोठे ,छातीवर तीळ ,उज2ा 

पायास फR Lीला ऑपरेशन केFयाची खुन  

दाखल करणार -ASI 

गलांडे  मो.नं.9823551229 

तपास -ASI कुCळेकर मो.नं.9923696704 

  

 

 

 

 

 



पो.�टे. कंधार गु.र.न. 201/2022 कलम 379,34 IPC �द.23/06/2022. 

पो.�टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु>हा घडला दाखल �फया)दीचे नाव पEा मो.R. व आरोपीचे नाव व पEा 

आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक2कत 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु.र.न. 201/2022 कलम 

379,34 IPC  

 

 

 

घडला:- �द.23/06/2022  चे   

वेळ 00.30 वा. मौजे कुSळा  

�फया)दीचे घरा�या बाजूस 

असले6या गोTातून दिUणेस 

25  �कमी  

 

 

 

 गु>हा दाखल:- �द.23/06/2022 

वेळ 11.24 वा. �टेशन डायरी 

न%द 14वर. 

 

 

 

 

दाखल करणार:-----Hc-2176 /  

गुडुप पो.�टे. कंधार मोबाईल 

नंबर:-9421392709. 

 

 

�फया)दीचे नाव:- बालाजी अिवनाश चंदनिशवे वय 21 

वष) *वसाय शेती राहणार कु@ळा तालुका कंधार 

िज6हा नांदेड मो न. 7263030973. 

 

FIR �त �दली का:- होय.  

 

आरोपी नाव व पEा:-   

 

 

 

 

 

आरोपी अटक:- नाही  

 

 

 

 

खुलासा;---            सादर िवनंती क2 नमूद ता. वेळी व पण �ठकाणी 

यातील आरोपी 1यांनी संगणमत क@न यातील �फया)दीचे गोTातून 

दोन गाई व एक Vहसै एकूण Xकमत एक लाख पाच हजार Sपयाचे 

1,05,000/- जनावरे �फया)दीचे कायदेशीर रखवाले तून 1या�या 

संमतीिशवाय चो@न घेऊन गेले आहते. 1यातील दोन गाई घेऊन जात 

असताना 1यांना पकडले आह े तरी 1यां�यावर कायदेशीर कारवाई 

करावी वगैरे जबाब व@न मा पो. िन. सा  यांच ेआदेशाने गु>हा दाखल 

क@न पुढील तपास NPC -2730 टाकरस यांच ेकडे �दला. 

  

तपासी अंमलदार:-- NPC -2730 टाकरस मो.R.9975754256. 

 

 

पो.�टे. �भारी अिधकारी च ेनाव व मो.R. 

            मा. पोलीस िनरीUक   पडवळ साहबे पोलीस �टेशन कंधार 

              मो. R.9420841070. 

 

 

 

 

 

 



पो.�टे िवमानतऴ गुरनं 212/2022 कलम324,323,504,506,34 IPC 
 

िज�हावपोिज�हावपोिज�हावपोिज�हावपो.
	टे	टे	टे	टे.चेनावचेनावचेनावचेनाव 

गु�हाघडलागु�हाघडलागु�हाघडलागु�हाघडला/दाखलदाखलदाखलदाखल/�ा��द�ा��द�ा��द�ा��द./

वेळवेळवेळवेळ 

गुरनंगुरनंगुरनंगुरनं. वकलमवकलमवकलमवकलम �फया �द�फया �द�फया �द�फया �द    वववव    आरोपीआरोपीआरोपीआरोपी,नावनावनावनाव    
वववव    प$ाप$ाप$ाप$ा 

हक%गतहक%गतहक%गतहक%गत 

 

. िवमानतळ 

 

ग.ुघ.ता.वेऴ व ठकाण - 

�द.23/06/2022 रोजी 
सकाळी 08.00 वा.चे 
सुमारास �फया�द�चे 

घराबाहेर िशवनगर 

नांदेडपुव�स 02 �क.मी  

 

गु�हा दाखल ता.व वेऴ - 

�द. 

23/06/2022 वेळ17.10 

�टे.डा.न.ं32 

 

 

 

पो.�टे िवमानतऴ 
गुरनं 212/2022 

कलम324,323,50

4,506,34 IPC 

 

�फया$दी-वदनंा सतोष 
सरोद े वय34वष� 

�यवसाय गहृ�णी 

रा.िशवनगरनांदडे  

   
मो.न.ं9209269315 

 

 

आरोपी-  

 

 

खुलासा -सादर िवनंती क(,वर नमुद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील आरोपीतांनी सगंणमत क)न आ.*ं.1 

याने  हातातील #लँ%ट�क'या बक(टाने �फया�द�चे  

डो*यात मा+न  दखुापत केली व आ..ं. 2  हीन े

ित+या हातातील  #लँ%ट�कची बक(ट �फया�द�चे 

तोडांवर मा+न  िशवीगाळ  केली व आ..ं.3 ह�ने 

लाथाबु*याने मारहाण क+न  िशवीगाळ केली व 

1जवे मार3याची धमक( �दली   वगैरे मजकुराचे 

अजा�व+न मा.पो.िन.काकडे साहेब यांचे आदेशाने 

गु7हा दाखल क+न तपासकामी HC 1792 लोखंड े
यांचेकड ेद,ेयात आला  

दाखल करणार-ASI गलांड ेमो.न.ं9823551229 

तपास करणार -HC1792 लोखंड ेमो.न.ं9527810006 

 

 

 

    

    



    

पोपोपोपो....�टे�टे�टे�टे    तामसातामसातामसातामसा    आआआआ....



....नंनंनंनं.12/2022 .12/2022 .12/2022 .12/2022 कलमकलमकलमकलम    174 174 174 174 सीसीसीसी....आरआरआरआर....पीपीपीपी....सीसीसीसी        �दनांक�दनांक�दनांक�दनांक    ----23/06/202223/06/202223/06/202223/06/2022    

पो.�टे 

चे नाव  

आ% नं  व कलम  आ.%.घ.ता.वेळ व 

4ठकाण 

खबरदेणार चे नाव ह	ककत 

तामसा आ%.नं:-- 

12/2021 

 

कलम:-- 174 

सी.आर.पी.सी 

 

मरणाचे कारनः--  

दा8Dया नशेत 

कोणतेतरी 

िवषारी औषध 

िपऊन  मृ@यू. 

	द.:--	द.12.06.2022 

रोजी  चे  सकाळी 07.50  

वा.सु.वाड) U.15 

सरकारी दवाखाना 

िवVणुपुरी नांदेड  

 

 

 

 

 

गु.द.ता.वेळ 	दनांक:-- 

23.06.2022 चे 18.51 

वा.न:द नं 20 वर . 

 

उिशराचे कारण:- आज 

रोजी कागदपWे �ाX 

झाले आह े

खबरदेणार:-  Zीमती 

धुरपताबाई Zीधर भुरके वय 

32 वष) 2ा.घरकाम रा.लोहा 

मांडवा ता.हदगाव िज.नांदेड  

 

 

FIR �त 	दली का? :-  

 

मयताचे नाव व प*ा:- Zीधर  

	दगांबर भुरके वय 36 वष) 

2ा.शेती  रा. लोहा मांडवा 

ता.हदगाव िजFहा नांदेड 

सेवेत सादर िवनंती क- वर  नमूद तारीख वेळी व 4ठकाणी यातील मयत हा 

दा8Dया नशेत शेताम[ये जाऊन कोणतेतरी िवषारी औषध िपFयाने @यास सरकारी 

दवाखाना िवVणुपुरी नांदेड येथे शरीक केले असता तो उपचारादरOयान 	दनांक 

12. 6. 2022 रोजी 07.50 वाजता सुमारास मरण पावला वगैरे जबाबा व8न 

अमृत दाखल. 

 

दाखल करनार -  pso npc2558 माटे    पो.�टे.तामसा मो.न.9527177527 

 

 

तपासीक अिधकारी यांचे नाव :-- HC 1646  सुय)वंशी पो.�टे.तामसा नंबर:-- 

9923451146 

 

 

पो.�टे �भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर:-- 

स. पो.नी. Zी उजगरे पो.�टे.तामसा मो.न.-8975359100 

 

केलेला तपास:-- 

मा.पोिलस अधी3क यांDया सुचना:-- 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.´Ö¸ü�Öê»Ö ü ÷Öã̧ ü−Öü  121/2022  �ú»Ö´Ö 324,323, 504,506 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 23/06/2022 
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ÖÖÓ�ú/¾Öêôû 

÷Öã.¸ü.−ÖÓ. ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß / †Ö¸üÖê¯Öß“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ Æü�úß�úŸÖ 

01 02 03 04 05 06 

 
01 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü. 
´Ö¸ü�Öê»Ö 

 
 
 

 

÷Öæé.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ×šü�úÖ�Ö 
×¤ü.18/06/2022  
¸üÖê•Öß  ü20.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ Æü−Öã´ÖÖ−Ö ´ÖÓ¤üß¸üÖ 
•Ö¾Öôû  ´ÖÖî•Öê †Ó²Öã»Ö÷ÖÖ  
 
 
÷Öæé.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
Ã™êü.›üÖ. −ÖÓ. 
×¤ü. 23/06/2022 ¾Öêôû 
15.40  Ã™êü.›üÖ −ÖÖë¤ü 20 
 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü ¯Öã¾ÖìÃÖ 8 
×�ú.´Öß.ü 

÷Öæ.¸ü.−Ö. ü  
121/2022  
   �ú»Ö´Ö  
324,323, 
504,506 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. 
 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö 
�ú¸ü�ÖÖ¸ü  
¯ÖÖê.−ÖÖ.94 ²ÖÖ¸üß 
¯ÖÖê.Ã™êü.´Ö¸ü�Öê»Ö  

 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ-µÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ.    
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖÓ¾Ö 
÷  
†™ü�ú †Ö¸üÖê̄ Öß  
−ÖÖÆüß 

Æü�úß�úŸÖ 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß ×�ú −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß−Öê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓ−ÖÖ 
¬Öã-µÖÖÃÖ ¬ÖÖë›êü �úÖ »ÖÖ¾Ö»ÖêÃÖ ´Æü�Öæ−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû 
�úºþ−Ö £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �úºþ−Ö �úÖšüß−Öê 
×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖºþ−Ö ›üÖê�êú 
±úÖê›æü−Ö •Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓ−Öß 
³ÖÖÓ›ü�Ö ÃÖÖê›ü×¾Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öê 
¯ÖŸÖßÃÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ü ¾Öºþ−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü - ¯ÖÖê.−ÖÖ.526 ¯Öã¸üß   
¯ÖÖê.Ã™êü.´Ö¸ü�Öê»Ö ´ÖÖê −ÖÓ 9823144893 



¯ÖÖê.Ã™êü.´Ö¸ü�Öê»Ö ü÷Öæ.¸ü.−Ö. ü  122/2022 �ú»Ö´Ö 4/25 ¿ÖÃ¡Ö †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1959  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 23/06/2022 

 

 

 

 

†�Î
ú 

×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü “Öê-

−ÖÖÓ¾Ö 

÷Öã.¸ü.−ÖÓ. ‘Ö›ü»ÖÖ / 
¤üÖ�Ö»Ö / ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×¤ü-

ÖÖÓ�ú/¾Öêôû 

÷Öã.¸ü.−ÖÓ. ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß / †Ö¸üÖê¯Öß“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ Æü�úß�úŸÖ 

01 02 03 04 05 06 

 
01 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü. 
´Ö¸ü�Öê»Ö 

 
 
 

 

÷Öæé.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ×šü�úÖ�Ö 
×¤ü.23/06/2022  
¸üÖê•Öß  ü15.10  
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
´Öî®ÖÖê§üß−Ö †¢ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖî•Öê ÆüÖ;Öê÷ÖÖ¾Ö  
 
 
÷Öæé.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
Ã™êü.›üÖ. −ÖÓ. 
×¤ü. 23/06/2022 ¾Öêôû 
17.41  Ã™êü.›üÖ −ÖÖë¤ü 23 
 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü 
¤ü×�Ö�ÖêÃÖ 10 ×�ú.´Öß.ü 

÷Öæ.¸ü.−Ö. ü  
122/2022  
   �ú»Ö´Ö  
4/25 ¿ÖÃ¡Ö 
†×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 
1959  
 
 
¤üÖ�Ö»Ö 
�ú¸ü�ÖÖ¸ü  
¯ÖÖê.−ÖÖ.94 ²ÖÖ¸üß 
¯ÖÖê.Ã™êü.´Ö¸ü�Öê»Ö  

 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ-µÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ.    
−ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö§êü ¾ÖµÖ 40 
¾ÖÂÖì ÃÖ.¯ÖÖê.×−Ö. ¯ÖÖê.Ã™êü.´Ö¸ü�Öê»Ö  
´ÖÖê.−ÖÓ.9049918000 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖÓ¾Ö 
 
†™ü�ú †Ö¸üÖê̄ Öß  
�ú»Ö´Ö(41) †(1) crpc ¯ÖÏ´ÖÖ;Öê 
−ÖÖê™üßÃÖ  

Æü�úß�úŸÖ 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß ×�ú −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ×¸üŸµÖÖ  
¯ÖÏÖ�Ö‘ÖÖŸÖ�ú ¿ÖÃ¡Ö “ÖÖ�æú ŸµÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôæû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Öºþ−Ö 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- ‹�ú ™üÖê�ú¤üÖ¸ü ¤üÖê−Æüß ²ÖÖ•Öæ−Ö ¬ÖÖ¸ü 
†ÃÖ»Öê»Öß Ã™üß»Ö“Öß ¾Ö ×¯ÖŸÖôûÖ“Öß ´Öæšü †ÃÖ»Öê»Öß 
“ÖÖ�æú •Öã.¾ÖÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü - ¯ÖÖê.−ÖÖ.94 ²ÖÖ¸üß  
¯ÖÖê.Ã™êü.´Ö¸ü�Öê»Ö ´ÖÖê −ÖÓ 7776067774 



¯ÖÖê.Ã™êü.´Ö¸ü�Öê»Ö ü÷Öæ.¸ü.−Ö. ü123/2022 �ú»Ö´Ö 324,336,504,34 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.×¤ü−ÖÖÓ�ú 23/06/2022 

 

 

 

†�Î
ú 

×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü “Öê-

−ÖÖÓ¾Ö 

÷Öã.¸ü.−ÖÓ. ‘Ö›ü»ÖÖ / 
¤üÖ�Ö»Ö / ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×¤ü-

ÖÖÓ�ú/¾Öêôû 

÷Öã.¸ü.−ÖÓ. ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß / †Ö¸üÖê¯Öß“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ Æü�úß�úŸÖ 

01 02 03 04 05 06 

 
01 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü. 
´Ö¸ü�Öê»Ö 

 
 
 

 

÷Öæé.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ×šü�úÖ�Ö 
×¤ü.21/06/2022  
¸üÖê•Öß  ü08.00  
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü 
´ÖÖî•Öê �ú²Öß¸ü¾ÖÖ›üß 
 
 
÷Öæé.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
Ã™êü.›üÖ. −ÖÓ. 
×¤ü. 23/06/2022 ¾Öêôû 
19.42  Ã™êü.›üÖ −ÖÖë¤ü 29 
 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü 
¤ü×�Ö�ÖêÃÖ 20 ×�ú.´Öß.ü 

÷Öæ.¸ü.−Ö. ü  
123/2022  
   �ú»Ö´Ö  
324,336,5
04,34 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö 
�ú¸ü�ÖÖ¸ü  
¯ÖÖê.−ÖÖ.94 ²ÖÖ¸üß 
¯ÖÖê.Ã™êü.´Ö¸ü�Öê»Ö  

 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ-µÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ.    
¯ÖÖÓ›æü Ó̧ü÷Ö ¿ÖêÂÖê¸üÖ¾Ö �úÖÃÖÖ ȩ̂ü ¾ÖµÖ 
32 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß 
¸üÖ.�ú²Öß¸ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ.¤êü÷Ö»Öæ¸ü 
9130403510 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖÓ¾Ö 
 
†™ü�ú †Ö¸üÖê̄ Öß  
-- 

Æü�úß�úŸÖ 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß ×�ú −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö�Ö¯ÖŸÖ �úºþ−Ö µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �êú»Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö.�Îú.02 µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¯ÖŸ−Öß“Öê ¤üÖê−Æüß ÆüÖŸÖ 
¬Öºþ−Ö ´Öã̧ ü‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö †Ö.�Îú.1 µÖÖ−Öê Ã¾ÖŸÖ: “Öê ‘Ö¸üÖ“Öê 
Ã»Öò̄ Ö¾Ö¸ü •ÖÖ¾Öæ−Ö µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¤ü÷Ö›ü ¤êü¾Öæ−Ö 
´ÖÖ¸ü»µÖÖ−Öê ¤ü÷Ö›ü ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖŸÖ »ÖÖ÷Öæ−Ö ›üÖê�êú 
±ãú™æü−Ö ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ —ÖÖ»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Öºþ−Ö ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö  
 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü - ¯ÖÖê.−ÖÖ.94 ²ÖÖ¸üß  
¯ÖÖê.Ã™êü.´Ö¸ü�Öê»Ö ´ÖÖê −ÖÓ 7776067774 



¯ÖÖê.Ã™êü.´Ö¸ü�Öê»Ö ü÷Öæ.¸ü.−Ö. 124/2022  �ú»Ö´Ö143,147, 148,324, 427,506 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 92 (‡Ô) ×¤ü¾µÖÖÓ÷Ö 

†×¬Ö−ÖßµÖ´Ö ÃÖ−Ö 2016 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 23/06/2022 

 

†�Î
ú 

×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü “Öê-

−ÖÖÓ¾Ö 

÷Öã.¸ü.−ÖÓ. ‘Ö›ü»ÖÖ / 
¤üÖ�Ö»Ö / ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×¤ü-

ÖÖÓ�ú/¾Öêôû 

÷Öã.¸ü.−ÖÓ. ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß / †Ö¸üÖê¯Öß“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ Æü�úß�úŸÖ 

01 02 03 04 05 06 

 
01 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
×•Ö»ÆüÖ 
¯ÖÖê.Ã™êü. 
´Ö¸ü�Öê»Ö 

 
 
 

 

÷Öæé.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ×šü�úÖ�Ö 
×¤ü.21/06/2022  
¸üÖê•Öß  ü08.00  
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü 
´ÖÖî•Öê �ú²Öß¸ü¾ÖÖ›üß 
 
 
÷Öæé.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
Ã™êü.›üÖ. −ÖÓ. 
×¤ü. 23/06/2022 ¾Öêôû 
2046  Ã™êü.›üÖ −ÖÖë¤ü 30 
 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü 
¤ü×�Ö�ÖêÃÖ 20 ×�ú.´Öß.ü 

÷Öæ.¸ü.−Ö. ü  
124/2022  
   �ú»Ö´Ö  
143,147, 
148,324, 
427,506 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.ÃÖÆü 
�ú»Ö´Ö 92 
(‡Ô) ×¤ü¾µÖÖÓ÷Ö 
†×¬Ö−ÖßµÖ´Ö 
ÃÖ−Ö 2016 
 
 
¤üÖ�Ö»Ö 
�ú¸ü�ÖÖ¸ü  
¯ÖÖê.−ÖÖ.94 ²ÖÖ¸üß 
¯ÖÖê.Ã™êü.´Ö¸ü�Öê»Ö  

 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ-µÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ.    
ü 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖÓ¾Ö 
 
†™ü�ú †Ö¸üÖê̄ Öß  
-- 

Æü�úß�úŸÖ 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß ×�ú −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÷Öî¸ü�úÖµÖªÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß 
•Ö´Ö¾Öæ−Ö µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú. 1 ¾Ö 2 µÖÖÓ−Öß 
×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ −Ö¾Ö¸üÖ †¯ÖÓ÷Ö †ÖÆêü ´ÖÖ×ÆüŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ 
ÃÖã¬¤üÖ ŸµÖÖ“Öê ¿Ö™Ôü ¬Öºþ−Ö ŸµÖÖÃÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖ †Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú.1 ×Æü−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �êúÃÖ ¬Öºþ−Ö 
•Ö´Öß−Öß¾Ö¸ü œü�ú»Öæ−Ö ×¤ü»Öê †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú. 3 ŸÖê 5 µÖÖÓ−Öß 
×´Öôæû−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¸ü ¤ü÷Ö›ü±êú�ú �êú»µÖÖ−Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
›üÖê�êú ±ãú™æü−Ö ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ —ÖÖ»Öß µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖÓ̧ ü 
³ÖÖÓ›ü�Ö ÃÖÖê›ü¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß 
×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Öºþ−Ö 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü - ¯ÖÖê.−ÖÖ.94 ²ÖÖ¸üß  
¯ÖÖê.Ã™êü.´Ö¸ü�Öê»Ö ´ÖÖê −ÖÓ 7776067774 



पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस    �टेशन�टेशन�टेशन�टेशन    रामतीथ�रामतीथ�रामतीथ�रामतीथ�    गुगगुुगु. . . . रररर. . . . नंनंनंनं.97/2022 .97/2022 .97/2022 .97/2022 कलमकलमकलमकलम    279,337,338 IPC 279,337,338 IPC 279,337,338 IPC 279,337,338 IPC �द�द�द�द.23.06.2022..23.06.2022..23.06.2022..23.06.2022.    

पो�टेचे नाव  गु र न नं व कलम गु$हा घडला ता. वेळ  

4ठकाण  व दाखल ता 

. वेळ 

फ-या)	द नाव प*ा व  मो नं, 

आरोपी नाव  व प*ा  

 हक-कत 

 रामतीथ)  गु. र. नं.97/2022 

कलम 

279,337,338 IPC  

 

 

गु$हा घडला ता 

वेळ:- 

	द 014.06.2022 

चे 10..30 वा. सु. 

 4ठकाण :- उ*रेस 

10km 

 

 गु$हा दाखल ता 

वेळ:- 	द  

23.06.2022 चे 

17.46 वा.�टे.डा . 

न:द.U.19 

 उिशरा चे कारण  :- 

आज रोजी पो�टेला 

देऊन जवाब 	दले 

व8न  

फ-या)	द नाव व प*ा : राजे\र 

खुशाल राव गंभीरे वय -41 वष) 

2वसाय- शेती जात -वाणी 

रा.कुंभारगाव तालुका िबलोली 

िज. नांदेड  

FIR�त 	दली का:- होय 

 

आरोपीचे नाव  व प*ा : -  

 

दाखलकरणार :-HC/2062कोरके  

पो.�टे. रामतीथ)  

 

 

खुलासा, 

 सादर िवनंती क- वर नमूद दा वेळी 4ठकाणी यातील 	फया)दी 

यातील कार चालक आरोपीने आपले ता]यातील कार  ही हायगई व 

िनVकाळजीपणाने भरधाव वेगात चालवून जखमी माधव शंकराव 

पाटील हा बसून जात असलेले मोसा U MH26-AZ/0930 ला 

समो8न जोराची धडक देऊन चालक माधव पाटील यास गंभीर 

जखमी होAयास कारणीभूत झाला आह े वगैरे जबाबाव8न 

मा.सपोिन जाधव साहबे यांDया आदेशाव8न गु$हा दाखल क8न 

पुढील तपास बीट npc 24 76 पठाण यांDयाकडे देAयात आले आह े 

तपािसक अंमलदार:-npc/2476पठाण सा.पो. �टे. रामतीथ) मो. 

नं.+91 98230 27725 

पोलीस �टेशन �भारी अिधकारी :-स. पो. िन. &ही.डी.जाधव मो. 

नं.9765902710. 

मा. पोलीस अिध3क साहबे यांचे सुचना:-  

 

चेक िल�टची पुत)ता केली अगर कसे:-होय 

 

 

 

 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖšüÖÞÖê ²ÖÖ¸ü›ü ÝÖã.¸ü.®ÖÓ. 52/2022 Ûú»Ö´Ö 306 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß.  ×¤ü®ÖÖÓÛú23/06/2022 

¯ÖÖê. Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ ÝÖã.¸ü®ÖÓ. ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê / †Ö¸üÖê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. 
ÛÎú. 

ÝÖã®ÊÖ“ÖßÆüÛúßÛúŸÖ 

¯ÖÖê. Ã™êü. 
²ÖÖ¸ü›ü  
×•Ö. 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ :- 
×¤ü. 04/05/2022 ¸üÖê•Öß¸üÖ¡Öß“Öê 
20.00 ¾ÖÖ. ŸÖê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê 
³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö 
ÃÖÆüÛúÖ¸üßÃÖÖÜÖ¸üÛúÖ¸üÜÖÖ®ÖÖ ¤êü²ÖÖ¾Ö 
²Öã. “Öê ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ²Öî»Ö²Ö.ÝÖÖ›üß 
µÖÖ›Ôü “Öê •Ö¾Öôûß»Ö Ø»Ö²ÖÖ“Öê    —
ÖÖ›üÖ“Öê ±úÖÓ¤üßÃÖ ¤üÖê¸üß®ÖêÝÖôû±úÖÃÖ 
‘Öê¾Öã®Ö †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ Ûú¹ý®Ö ‘ÖêŸÖ»Öß 
ŸÖÖ. ´Öã¤üÜÖê›ü ×•Ö. ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
ÝÖã.¤üÖ.×¤ü®ÖÖÓÛú, ¾Öêôû ¾Ö 
®ÖÖë¤üÛÎú.:- 
23/06/2022 “Öê20.23 ¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤üÛÎú. 13 ¾Ö¸ü 
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
¯Ö×¿“Ö´ÖêÃÖ15Ûúß.´Öß 

ÝÖã.¸ü.®ÖÓ.  
52/2022 
Ûú»Ö´Ö 
306 
³ÖÖ.¤ü.¾Öß.  
 
 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê.ÛÎú. :-  
ÃÖ³ÖÖÂÖ ÝµÖÖÞÖ²ÖÖ•Öß ¾ÖÖ®ÖÖêôêû ¾ÖµÖ 56 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×®Ö.ü ¯ÖÖê.Ã™êü ²ÖÖ¸ü›ü ×•Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê. ÛÎú. 8208506753. 
 
†Ö¸üÖê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :- 
 
†™üÛúŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Ö ¾Öêôû :- †Ö¸üÖê¯Öß ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
 
ˆ×¿Ö¸üÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ :-  
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖ´Ö¬µÖê †Ö•Ö¸üÖê•Öß ¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü †Ö.´Öé. 
ÛÎú. 10/2022 Ûú»Ö´Ö 174 ÃÖß.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. 
´Ö¬µÖê †Ö¸üÖê¯Öß®Öê ´ÖµÖŸÖÖÃÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖÛú¸üÞÖêÃÖ 
¯ÖÏ¾ÖéŸÖ Ûêú»Öê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö•Ö¸üÖê•Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖŸÖ 
×®Ö¿¯ÖÓ®Ö —ÖÖ»µÖÖ®Öê ¤üÖÜÖ»Ö. 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ®ÖßÃÖ¸üÛúÖ¸üŸÖ±ìú ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖê¾Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»ÖßÛúß, µÖÖŸÖß»Ö 
®Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê¯Öß µÖÖ®Öê µÖÖŸÖß»Ö ®Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê¯Öß µÖÖ®Öê ´ÖµÖŸÖ 
µÖÖ“ÖêÛú›êüÆüÖŸÖ‰úÃÖ®Öê ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê 45,000/- ¹ý¯ÖµÖê ¯Ö¸üŸÖ ªÖ ®ÖÖÆüßŸÖ¸üŸÖã—
Öß ²Öî»ÖÝÖÖ›üß ˆ²Ö›üß ‘ÖÖ»ÖŸÖÖê†Ö×ÞÖ ŸÖã—Öê ²Öî»Ö ÃÖÖê›ãü®Ö ‘Öê¾Öã®Ö •ÖÖŸÖÖê. 
ŸÖã´Æüß ¯ÖîÃÖê ®Ö ¤êüŸÖÖÛúÖ¸üÜÖÖÞµÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖã®ÖÛúÃÖê ×®Ö‘Öã®Ö •ÖÖŸÖÖ ŸÖê 
²Ö‘ÖŸÖÖê. †ÃÖê ´ÆüÞÖã®Ö ¾ÖÖ¤ü Ûêú»µÖÖ®Öê ¾Öî³Ö¾Ö µÖÖ“Öê ´Ö®ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö 
ÆüÖê¾Öã®Ö ŸµÖÖ®Öê ×¤ü®ÖÖÓÛú 04/05/2022 ¸üÖê•Öß“Öê ¸üÖ¡Öß“Öê 20.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
ŸÖê 21.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ÃÖÆüÛúÖ¸üßÃÖÖÜÖ¸üÛúÖ¸üÜÖÖ®ÖÖ 
¤êüÝÖÖ¾Ö ²Öã. µÖê£Öß»Ö ²Öî»ÖÝÖÖ›üß µÖÖ›üÖÔ“Öê •Ö¾Öôûß»Ö Ø»Ö²ÖÖ¾Öê —ÖÖ›üÖ“Öê 
±úÖÓ¤üßÃÖ ¤üÖê¸üß®ÖêÝÖôû±úÖÃÖ ‘Öê¾Öã®Ö †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖÛêú»Öß †ÃÖß †ÖÆêü. 
ŸµÖÖÛú¸üßŸÖÖ ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ‰ú±Ôú »Ö›ü¶ÖÆü×¸ü“ÖÓ¤ü ÃÖÖ¾ÖŸÖê ÆüÖ ´ÖµÖŸÖ ¾Öî³Ö¾Ö 
µÖÖÃÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖÛú¸üÞµÖÖÞÖÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö Ûú»Öê †ÖÆêü. 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :-  
¯ÖÖê.®ÖÖ./²Öß. ¯Öß. ÝÖã¼êü ¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê. ÛÎú. 8605150156 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸üü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :-  
¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×®Ö. ‹ÃÖ.•Öß. ¾ÖÖ®ÖÖêôêû ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê. ÛÎú. 
8208506753 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üßü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :- 
´ÖÖ. ÃÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÁÖß ŸÖãÝÖÖ¾Öê ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê. ÛÎú. 
9822179877 

 


