
 

 

पो. टे वमानतळ आ.म.ृनं. 01/2023 कलम  174 CRPC द 09.01.2023   

अ. 
. 

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

 िज हा नांदडे, 
पो. टे. िवमानतळ 

आ.म.ृघडला ता वेऴ  व ठकाण – 

द 09.01.2023 रोजी चे  02.45 ते 

03.00 वा या दर यान िशवाजी 
काँ पले स आनंदनगर नांदेड 
 
 द ीणेस  01 km  
 
 
 आ .दाखल ता. वेळ –  

द 09.01.2023  रोजी  
वेळ 10.39 वा 
 टे.डा. 12 

पो. टे वमानतळ 

आ.म.ृन.ं  
01/2023 
 कलम 
  174 CRPC 

खबर देणार –   

आकाश बापुराव गजभारे वय 

29 वष य. यापार  

रा. हंगोलीगेट नांदेड  

मो. नं. 7276152717 
 
मयताच ेनाव –   

मनोहर नागोराव गजभारे वय 

52 वष यवसाय नौकर  रा 
िशवाजी काँ पले स 

आनंदनगर नांदेड  
 
मरणाचे कारण –  

-हदय वकाराचा  ती  झटका 
येवुन मरण पावले. 

खुलासा -सादर वनंती क ,वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील अजदार यांच ेकाका मनोहर नागोराव गजभारे यांना दनांक 

09.01.2023 रोजी चे  02.45 ते 03.00 वा या दर यान -हदय 

वकाराचा  ती  झटका येवुन मरण पावले आहे. यांचे मरणा 
बाबत माझे कंवा नातेवाईकांची कोणा व द काह एक त ार 

नाह .  वगरेै मजकुराचे अजाव न  मा. पो. िन. काकडे साहेब यांचे 
आदेशाने आ  दाखल क न पुढ ल तपास कामी ASI कु ळेकर 

यांचेकडे दल.े 
 
दाखल करणार – 

 HC 748 कनाके  मो.न.ं 9923888322 
 
तपास करणार  -  

ASI कु ळेकर  मो.नं. 8668642465 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
 

 

 

 

 



 

 

पोलीस टेशन मुदखेड ो.गुरन 07/2023 कलम 65(ई) महारा  ो. कायदा  दनाकं  09 /01/2023 

अ. . पोलीस 

टेशन 

गुरन व कलम गु.घडला तार ख वेळ व ठकाण/ 

गु हा दाखल तार ख/ टेशन 

डायर  नंबर 

फयाद चे नाव व प ा/ 
आरोपीच ेनाव व प ा 

थोड यात हक कत 

1 मुदखेड ो.गुरन 

07/2023 
 कलम 
 65(ई) महारा  

ो. कायदा 
 
 

.गु.घडला तारीख वेळ व 

ठकाण-  

दनाकं 09/01/2023 च े

13.30 वाजता माळकौठा ते 
मुदखेड जाणारे रोड लगत 
माळकौठा िशवारातील 
िनसग धाबा येथ े 
 

पि मसे 12 कमी 
 

.ग़ु.दाखल तारीख व वळे- 

दनाकं 09/01/2023 

 च े16.17 वाजता 

 टेशन डायरी नंबर 14 
 

फयादीच े नाव –  

गंगाधर िव लराव कदम वय 51 वष 

वसाय पोहकेा 2343 नेमणकू थािनक 

गु ह ेशाखा नांदडे मो.न. 9923074343 
 

आरोपीच ेनाव –  
    

 िमळाला माल-  

दशेी दा  भगरी सं ा नावा या 180 एम 

एल या एकूण 14 बॉटल कमती 980 
पयाचा माल 

 

आरोपीचा पूव इितहास-िनरंक 

खलुासा- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वळेी व 
ठकाणी यातील आरोपीने आपल ेता यात दशेी दा  
भगरी सं ा नावा या 180 ml या एकूण 14 बॉटल 

कमती 980 पयाचा ो. गु ाचा माल सोरटी 
िव  कर या या उ ेशाने िवनापरवाना 
बेकायदशेी र या ता यात बाळगून िमळाला वगैरे 
फयाद व न वर माण ेमाननीय पोलीस साहबेां या 

आदशेाने वर माण ेगु हा दाखल.  
 

दाखल करणार- 

 HC/231 एस.बी.फोल ेमो. न.9552045424 
 

तपासीक अमंलदार-  

पोहकेा/2721 शद ेमो.न. 9552516283  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
 

 



 

पोलीस टेशन कंुटूर  गुरण ंन ं05/2023  कलम 279,304 अ भादवी  माण े द.9/1/2023 

पो. टेचे 

नाव 

गुरण ंव कलम गु हा  घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताचे नाव व प ा 
खुलासा 

कंुटूर  गुरण ं 

05/2023 

 कलम  

279,304 अ 

भादवी  कायदा  
          
 
 
 

 गु हा घडला  ता. वेळ 

द 05/01/2023 च े 14.30 

वा. मौज ेराहेर जुन ेबस 

थानक रामचं  टोकरकर  

यांच ेहॉटेल समोर रोडवर  

 

दशा    — 

 पूव  16 कमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:-  

द 09/01/2023 

 च े   14:20 वा 
 टे.डा न द  15 वर  

 
उिशराचे कारण –  

आज रोजी पो टे ला यऊेन 

जबाब द यान े 

 फयाद  नाव —--  

यकंटराव गजराम कदम 

 वय 48 वष यवसाय शेती 
राहणार यलेापरू पो ट आटाळा 
ता धमाबाद  

 
 आरोपीचे नाव प ा —  

  
 
 मयताचे नाव —-- 

 अमोल यंकटराव कदम रा 
ये लापुर पो ट आटाळा ता 
धमाबाद  

आरोपी अटक :  नाह  —  

 सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी मयत नाम े 

अमोल यकंटराव य लापुरे ता धमाबाद हा शेताकडे 

जा यासाठ  रोडवर थांबला असता यातील मोटार सायकल 

या चालकाने मोटार सायकल भरधाव वेगात हरगय व 

िन काळजीपण े मयतास बाजून े धडक द यान े तो गंभीर 

जखमी होऊन काकंड कर हॉ पटल नांदेड यथेे उपचार 

दर यान द 7/1/2023 रोजीमरण पावला वगैरे त ार  जबाब 

व न  मा सपोनी साहेब यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास कामी psi  अटकोरे साहेब यां याकडे दे यात 

आल ेआहे  

 
दाखल करणार —_  

पो ना 1259 सुवणकार पो टे कंुटुर 

 
तपािसक अमलंदार-   

Psi अटकोरे साहेब पो टे कंुटुरमो न ं8669182128 

आरोपीचा पवू इितहास   --             िनरंक 

आरोपीवर केललेे ितबंधक कायवाह  ---    िनरंक 

 

 



 

पोलीस ठाण े मु ामाबाद  गुरन 01/2023 कलम 174 crpc   दनांक 09/01/2023 

 

पोलीस ठाणे आ.म.ृन.ं कलम  ग.ुदा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार यांच ेनाव व प ा 
मो.न. 

हक कत 

मु ामाबाद    

.         

आ.म.ृन.ं   
01/2023 

कलम  

174 crpc 
 
 
 
 
 
 
  
  

आ .घ.ता.वेळ ठकाण 

दनांक 09/01/2023 

रोजी सकाळ  08.00 

वाजता सरकार  

दवाखाना बाराळ    

 
 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनांक 09/01/2023 

वेळ 14.34 वाजता 
न द नंबर 18 वर 

फयाद -  

राम पता कशनराव बोईनवाड 

वय 52 वष यवसाय िश क 

च ड  तालुका उदगीर राहणार 

हातराळ तालुका मखेुड  

जात महादेव कोळ  

मोन8ं459120310 

 
मयत :- 

माधव गगंाराम बोईनवाड वय63 

वष यवसाय शेती राहणार 

हातराळ  तालुका मखेुड  

 

   मरणाचे कारण- 

फरशी व न पाय घस न पडल े

व याचें डोके िभतंीला 
आपट यान े यांचा जागीच 

मृ य ूझाला आहे                    

सादर वनंती वर नमूद तार ख वेळ  ठकाणी यातील खबर देणार 

यांचा मे हुणा माधव गंगाराम बोईनवाड वय 63 वष यवसाय शेती 
राहणार हातराळ तालुका मखेुड हा काल दनांक 08/01/2023  रोजी 
रा ी 07.30  वाजता चे समुारास वतः या घर  फरशीव न पाय 

घस न याचे डोके हे िभतंीला आपट यान े मृ य ू पाव यान े आज 

दनांक 09/ 01/2023 रोजी सकाळ  08.00 वाजता सरकार  दवाखाना 
बाराळ  येथे नलेेन े तेथील डॉ टरानंी यानंा तपासनू मृ य घो षत 

केला वगैरे व न अक मात मृ य ू दाखल क न मा.सपोिन जाधव 

साहेब यां या आदेशान ेतपासASI शेख ताहेर यां याकडे दला    
 
दाखल करणार :पोहे का 2068 कागण ेपो. टे मु ामाबाद 

  
तपास अिधकार   

ASi शेख ताहेर  पोलीस ठाण ेमु माबाद मो न.ं8421437070 

 
पो. टे. भार  अिधकार -  

 सपोिन/ सं ाम उ व जाधव पोलीस ठाण ेमु माबाद  

मो.न.8999881900  

आरोपीचा पवू इितहास   --             िनरंक 

आरोपीवर केललेे ितबंधक कायवाह  ---    िनरंक 

 



iksLVs dqaVqj nSfud xqUgs vgoky fn 09-01-2023 
 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

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

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko 
 
dqaVwj  

 
 
 

 
vk-e`- ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k  & 
fnukad  06@01@2023 ps  
lk;dkGh 04%00 ok- rs  
fn-07@01@2023 jksth ps 
lk;adkGh 04%00 oktrkps 
njE;ku osG uDdh ukgh 
ekSts #bZ f'kokjkr 'kadj 
laHkkth f'kans ;kaps 
'ksrkrhy gsG~;kps >kMkyk  
 
fn’kk o varj %&   
mRrjsl 09  fd-eh- 
 
vk-e`- nk[ky- rk- osG-%  
fnukad 09@01@2023 jksth 
15%49 oktrk  
uksan uacj 19 oj 

 
vk-ez uacj  
02@2023  
dye  
174 flvkjihlh   
 
 
 
 
 

 
fQ;kZnhps uko %&   
n'kjFk y{e.k xaxkfrjs o; 48o"kZs 
O;olk; 'ksrh jk ;sykiwj iksLV 
vkVkGk rk èkekZckn  
eks- uacj 9527499510 
 
e;rkps uko &  
KkusÜoj y{e.k xaxkfrjs  o; 34 
o”kZ O;olk; Ugkoh o 'ksrh jkg.kkj 
#bZ cq rkyqdk uk;xko  
 
ej.kkps dkj.k & 
'ksrkps lrrP;k ukfidhyk  daVkGwu 
>kMkl xGQkl ?ksÅu ej.k ikoyk  
 
foyackps dkj.k- -vkt jksth iksfyl 
LVs'ku ;sFks gtj ;sÅu fQ;kZnh 
tckc fnY;kus n[ky  

 
[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rk osGh o fBdk.kh  ;krhy 
e;rukes KkusÜoj y{e.k xaxkrhjs gs ukOgh pk èkank pkyr ukgh 'ksrh 
ukfidh >kyh lalkj ysdjkps f'k{k.k  d'kkus djkos  vls lrr 
Eg.kwu ekSts  #bZ cq f'kokjkrhy 'kadj laHkkth f'kans ;kaps 'ksrkrhy  
ghG~;kP;k >kMkl nLrhus xGQkl ?ksÅu ej.k ikoyk vkgs oxSjs 
tckc  o:u vkez nk[ky d:u ek- l- iks- fu- iqjh lkgsc ;kaps 
vkns'kkus  iqf<y rikl dkeh iks gs dk 1181 dqejs ;kaP;kdMs ns.;kr 
vkys vkgs- 
nk[ky dj.kkj%& 
 iks uk @1259 lqo.kZdkj  iksLVs dqaVwj eksua 8390780075 
rikfld vaeynkj %&  
iks gs dk @ 1181 dqejs iks-LVs- dqaVwj eks-ua-8208788324 
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
 egknso iqjh l-iks-fu-dqaVwj eks-ua- 8668543100 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
1½ egknso iqjh l-iks-fu-dqaVwj eks-ua- 8668543100 
2½ iks gs dk @1181 dqejs  iks LVs dqaVqj  eks ua  8208788324 
gs fnukad 09@01@2023 jksth ps 16%36 ok uksan ua- 20 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
 

 

  



 
iksLVs bLykiqj nSfud xqUgs vgoky fn 09-01-2023 

 
ftYgk@ iks-

Bk.ks  
xqjua ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  

fn-osG 
xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko 
 
bZLykiwj 
 
 
 

xqUgk ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k  
&fnukad 09@01@2023 
ps  10%00 okt.;kps 
njE;ku nkjkrwu 
ckto:u mpywu 
fQ;kZnhps ?kjkleksj 
ekSts dapksyh rkyqdk 
fduoV  
 
fn’kk o varj 
nf{k.ksl 22 fdeh 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%  
fnukad 09@01@2023 
jksth  14%10 oktrk 
uksan uacj 20  oj 
 

 
xqj  ua- 

 07@2023  

dye  

143] 147] 

148] 323] 

504] 506  

Hkk- n- fo-  
 

fQ;kZnhps uko %&   
jkoth ckck pOgk.k o; 65 o"kZ O;olk; 

'ksrh jkg.kkj dapksyh rkyqdk fduoV 

eksckbZy uacj 7721928238 tkr catkjk 

 

vkjksihps ukao %&  
vkjksih vVd %& ukgh  

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy vkjksihR;kauh xSj dk;|kph eaMGh teowu fQ;kZnhl o 
fQ;kZnhph iRuh  fgl lk{khnkj ;kauk dkBîkuh ekjgk.k d:u 
nq[kkir dsyh o fQ;kZnhph iRuh nlyh ckbZ ghl frps ekusps 
ikBhekxhy cktwl dkBhus ekjY;kus rh cs'kq) >kY;kus rhl 
iq<hy mipkj dkeh oS|dh; vfèkdkjh ;kauh ljdkjh nok[kkuk 
ukansM ;sFks ikBfoys vkgs oxSjs tckc o:u lnj pk xqUgk nk[ky 
 

nk[ky dj.kkj%&  
eiksmifu xaxqckbZ ujrkoj eks- ua- 7875971606 
 

rikfld vaeynkj %&  
iksuk @1321 ,l- fM- lkGos  eks- ua- 8380986771 
 
 

 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&   
l-iks-fu- vkj- fV- 'ksokGs   eks- ua- 9405524001 
 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
l-iks-fu- vkj- fV- 'ksokGs   eks- ua- 9405524001 
iksuk @1321 ,l- fM- lkGos  eks- ua- 8380986771  
 
 

24 

gs fnukad 09@01@2023 jksth ps  16-35 ok uksan ua- 24 oj jokuk 
 
 

 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
 

 

  



 

पोलीस टेशन ई लापुर ग.ुर.न.ं08/2023 कलम.341,294,143, 147,148,323,504,506भा. द. व. द.09/01/2023. 

पोलीस टे 

चे नाव. 

ग.ुर.नं.व. 

कलम. 

ग.ुघ.ता.वेळ . ठकाण 

द.अतंर. 

फयाद चे नाव प ा मो.नं. आरोपीच ेनाव प ा मो.नं. खलुासा. 

ई लापुर ग.ुर.न.ं 

08/2023 

कलम  

341,294,143, 
147,148, 
323,504,506 

भा. द. व.  

ग.ुघ.ता.वेळ . ठकाण 

 द. 09/01/2023 चे  स. 

10:00 वाज या या सुमारास 

यातील आरोपी नामे रावजी 
बाबा च हाण यांच ेघरासमोर 

सावजिनक रोडवर मौज े

कंचोली तालुका कनवट.  

 
 

गु.दा.ता.वेळ. टे.डा.नंबर. 

द. 09/01/2023 

वेळ. 16:30 

टे. डा.न.ं23 

 
 

फयाद चे नाव.  

दलीप रे ड  राठोड वय 56 वष यवसाय शेती वक ल 

राहणार कंचेली तालुका कनवट ज हा नांदेड.  

मो. नं. 9423437186. 

 

आरोपीच ेनाव. 

  
 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद  हा यांच ेघ न मौज ेकंचोली येथून हमायतनगर कडे 

प ीसह कारणे जात असताना रावजी बाबा च हाण यांच े

घरासमोर सावजिनक रोडवर यातील आरोपीताने गरै 

काय ाची मंडळ  जमवनू हातात दगड व का या घेऊन 

फयाद ची कार अडवून शेतीचे मागील वादाचे कारणाव न 

फयाद स यांच े प ीस अ ील िशवीगाळ क न फयाद ची 
ग ची ध न हसका मा न दगड हातात घेऊन मा न व 

ला या का या ने मारहाण क न िशवीगाळ क न जीवे 
मार याची धमक  दली वगरेै जबाब व न नमूद माणे गु हा 
दाखल क न माननीय  API साहेब यां या आदेशाने बीट 

NPC-1321 साळवे  सर यां याकडे दला आहे.  

दाखल करणार 

LPSI गगुंबाई नरतावर मो. नं. 7875971606 

तपासी अिधकार  

NPC-1321 एस. ड. साळवे  8380986771. 

भार  अिधकार . 

API-मा. आर. ट. शेवाळे मो. न.ं 9405524001. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
 

 
  



  
 

पोलीस टेशन कंुटूर  गुरण ंन ं06/2023 कलम 498 अ  323,504,34 भादवी   द.09/01/2023 

पो. टेचे 

yनाव 

गुरणं 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  
06/2023 

 कलम  

498अ  323, 

504,34 भादवी   
 

 गु हा घडला  ता. वेळव ठकाण 

 मागील तीन वषापासून ते आज 

पावेतो फयाद चे सासर  मेथी 
तालुका मखेुड  

 

दशा    —  

प मेस 50  कमी  
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:-  

द 9/1/2023 

 चे    18:46 वा  
टे.डा न द  21 वर  

 

उिशराचे कारण — 

 आज रोजी पो टे ला येऊन 

जबाब  द याने  

 फयाद  

नाव —--  

 

 आरोपीचे 

नाव प ा — 

 

आरोपी 
अटक :  

नाह  —  

 सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व यातील आरोपीतानी संगणमत क न तुला काह  

काम येत नाह  तू तु या माहेराहून पैसे घेऊन ये असे हणून शार रक व मानिसक ास देऊन 

जीवे मार याची धमक  दली वगरेै त ार  जबाब व न  मा सपोनी साहेब यांच ेआदेशाने गु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास कामी पो हे का 1592 िनकम साहेब यां याकडे दे यात आले आहे  

 
 

दाखल करणार —_  

पो ना 1259 सुवणकार पो टे कंुटुरमो नं 8390780075 
 
 

तपािसक अमंलदार 

 पो हे का 1592 िनकम साहेब पो टे कंुटुर 

मो नं 9423656516 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
 

  

  



          
 

            
  

   
   
 
 
 

 
   

   
  

   
   

 
   

   
   

     
 

    
       

   
   

  
 

    
 

    
    

  
 

                      
      

      
       

      
       
   

 

दाखल करणार —_  

     
  

  
   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
 

 

  



 

 

पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक गू े अहवाल िद 09.01.2023 

 
 

गू.र.न.व
कलम 

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

देगलूर गूरन.  
16/2023 
 कलम  
12 अ 
मजुका   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद. 09.01.2023 रोजी वेळ 
16.30 वा. संतोष बार समोर 
सावजिनक जाणारे रोडवर 
देगलुर  
 
 
 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 09.01.2023 रोजी  
वेळ 20.59 वा. 
नोदं नं  37 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा 
सुधाकर द ा मलदोडे वय 38 
वष पो.अ. 1788  ने. पो. े . 
देगलुर मोनं  7972066086 
 
आरोपीचे नाव – 
 
िमळाला माल –  
नगदी  450 /- . व मटका 
जुगाराचे सािह   
 
आरोपीअटकता. वेळ व 
नोदंनं:-- .नाही 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपीतांनी   
िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा लोकांकडुन  पैसे घवुन आक ावर 
पैसे लावुन  क ाण  नावाचा  जुगार खेळत व खेळिवत  असताना 
नगदी  450/-  व जुगाराचे सािह  सह िमळुन आला नुन वगैरे 
िफयाद व न गु ा दाखल .. 
 
दाखल करणार:- 
पोहेका/ 1984 सकनुरे  ने. पो े देगलुर 
 
तपािसक अंमलदार-      
पो.ना. 580 तलवारे     ने पो ेदेगलुर 

 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
 

 

  



पोलीस टेशनभोकर गु र न दनांक
पो टे
चे नाव

गु हा
र ज
नंबर 

गु घ ता वेळ व ठकाण फयाद वआरोपी चे नाव हक कत

पोलीस
टेशन

भोकर

गु हा
र ज टर
नंबर

कलम

भा द वी  

गु घता वेळ व ठकाण
दनाक ते
चे ते वाचे दर यान
बोरगाव सदुा ता भोकर ज नांदेड

गु हा दाखल तार ख वेळ
दनांक चे
वाजता टेशन डायर न द मांक

चोर सगलेलेा माल
मोटरची कंमती व
वायरची कंमत असे
एकुण पायाची

फया द
तापराव दंगावर जाधव

वय वष यवसाय शेती
रा बोरगाव सुदा ता भोकर
ज नांदेड
पोन

आरोपी अ ात

खलुासा सादर वनतंी क वर नमुद तार ख वेळ व ठकाणी यातील
कोणीतर अ ात चोर याने दनाक ते चे

ते वाचे दर यान पानबुड मोटर ची कंमत व वायर
असे एकुण पायाची अ ात चोरटायाने चो न नलेे आहे वगैरे
मजकुराचे त ार जबाब व न वर माणे गु हा दाखल क न मा पो िन
साहेब यांचे आदेशाने पुढ ल तपास बीट पोहेकाँ जाधव यांचे कडे
दला

दाखल करणार
पोहेकाँ जाधव मोबाईल नंबर

तपासीक अंमलदार
पोहेकॉ जाधव मोबाईल नंबर

भार अिधकार
माननीय पोलीस िनर क पाट ल साहेब
मोबाईल नंबर

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

  



       

 
  

 
 

 

   
 

 
 

  
 

      
     

    
 

     
 
   

 
    

  

 

 

  

  
     

   

           
       
    

  
      

       
         

  
 

  
 

 

  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
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             पो. टे मनाठा गरुन 02/2023 क  279,337,338,304(अ) भा द वी सह कलम 134(अ)(ब)184 मोटार वाहन कायदा   द 09/01/2023 

पो. टे च े

नाव 

गुरनं व कलम  गुरन.घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद देणार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा गरुन  

02/2023  

क   

279,337,338,304(अ)  

भा द वी सह कलम 

134(अ)(ब)184 मोटार 

वाहन कायदा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 

 गरुन.घ.ता.वेळ व ठकाण  

दनांक.23.12.2022 रोजीच े

सं याकाळ  06.30वाजता 
मोज ेबरडशेवाळा िशवार 

दरबार ढा यासमोर हायव े

रोडवर 
 

ग.ुदा.ता.वेळ 

दनांक:- 09/01/2023 

वेळ 23.11वा. 
न द न ं12 वर  

 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद :-  

 मधुकर नागोराव पवार वय 

52वष धंदा नोकर  स पो उप िन 

नेमणूक मराठा पोलीस ठाणे 

नांदेड मो न 9922921694 

    

FIR त दलीप का ?  होय. 

 

आरोपी :.... अ ात 

 

मयताचे नाव------ 

केशव तुकाराम पवार 35 वष 

राहणार जहागीरदार वाड  तालुका 
ज हा उ मानाबाद ह ली 
मु काम कदम हॉ पटल जवळ 

हदगाव तालुका ज हा नांदेड 

सादर वनंती क वर नमुद तार ख वेळ व ठकाणी यातील मयत नामी 
केशव तुकाराम पवार वय 35 वष धंदा नोकर  नांदेड ते हदगाव मोटार 

सायकलने जात असताना मोज े बरड शेवळा िशवारात दरबार ढा या 
समोर हायवे रोडवर यातील मतास अ ात वाहनाने जोराची धडक 

द याने यास यशोसाई हॉ पटल येथे दनांक 23 .12 .2022 रोजी 
उपचार का मी शर क केले असता उपचार चाल ू असताना दनांक 

24.12.2022 रोजी चे सकाळ  10.45 वाजता मरण पावला याचे मरणास 

कारणीभूत अ ात वाहनाने व हाई गईने व भरधाव वेगात चालवून 

िन काळजीपणे चालवून धडक देऊन गभंीर जखमी क न मरणास 

कारणीभूत झाला तर  अ ात वाहन चालका व  कलम 279, 337, 

338, 304(a) भाद वसह कलम 134 9(अ)(ब)184 मोटार वाहन कायदा 
सरकारतफ फयाद आहे वगरेै फयाद व न गु हा दाखल क न पुढ ल 

चौकशी व कायवाह  कामी मा.सपोनी ी च हाण साहेब यांच ेआदेशाने 

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामे pSI िच टेवार साहेब यां याकडे 

दला. 
तपासीक अिधकार  यांचे नांव :- 

 psi िच टेवार पो टे मनाठा  मो न ं9834634149 

दाखल करनारा- 
HC 2231 दाढे साहेब पो. टे.मनाठा  मो.न.ं 7774050311 

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

मा.स.पो.िन.साहेब पो. टे.  मनाठा मो. न.ं 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

िदनांक 09.01.2023 

  



 
iksLVs eqn[ksM nSfud xqUgs vgoky fn 09-01-2023 

ftYgk@ iks-
Bk.ks  

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

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

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko 
 
eqn[ksM 
 
 
 
 

 
 xqUgk ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k   
fnukad 08@01@2023 ps 
ldkGh 10%00 
oktrkps lqekjkl 
fQ;kZnhps  ‘ksrkr ekS-  
egkVh f’kokjkr xV 
dzekad 42 e/;s 
if’pesl 15 fd-eh- 
 
 

fn’kk o varj %&   
if’pesl 15 fd-eh- 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-%  
fnukad 09@01@2023 
jksth  21%05 oktrk 
uksan uacj 18 oj 
 

 
xq-j-ua-   
08@2023  
Dye 
 3 ¼1½ ¼vkj½ ] ¼,l½]3 
¼2½ ¼Ogh-, ½  v-tk-t-
vR;kpkj izfrca/kd 
dk;nk lg dye 324 
] 143] 147] 148] 
506] Hkknoh lg dye 
4@25 ‘kL= vf/kfu;e 
 
 
 

 
fQ;kZnhps uko %&   
panzdkar  Hkqtaxk xkxyokM  o;  
50 o”kZ O;olk;  ‘ksrh  tkr 
ekrax jk- egkVh rk- eqn[ksM  
eks- ua- 9923821402  
 
 

vkjksihps ukao %&  
 

 

vkjksih vVd %& ukgh  
 
mf’kjkps dkj.k %&  vkt jksth  
rdzkj vtZ izkIr >kY;kus  
 

 
[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[kosGh o fBdk.kh ;krhy vkjksih o 
rdzkjnkj ;kaps ekS- egkVh ;sFkhy xV dzekad 42 e/khy 60 vkj tkxsP;k ekydh 
o:Uk okn pkyq vkgs- ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy rdzkjnkj o lk{khnkj 
;kauh R;kaps  ‘ksrkr xV dzekad 42 e/;s tkmu ikfgys vlrk R;kaps  ‘ksrkr 
jk=hrqu dks.khrjh Ålkps fid ykoysys fnlys rso<;kr ;krhy vkjksihrkauh xSj 
dk;n;kph eaMGh teoqu gkrkr ryokj ] dR;k ] dkB;k ] dq&gkMh ?ksoqu 
fQ;kZnh  o lk{khnkjkatoG /kkor vaxkoj ;soqu R;kaP;krhy ‘ksrhP;k oknko:u 
vkjksih dzekad 01 ;kus R;kps gkrkrhy ryokjhus fQ;kZnhps MksD;kr ek:u 
nq[kkir dsyh ] dzekad 03 ;kus lk{khnkj dsoGkckbZ fgyk ykdMkus ekjgk.k dsyh 
o dzekad 04 ;kus lk{khnkj jk/kkckbZ fgyk dkBhus ekjgku dsyh o loZ 
vkjksihrkauh feGqu fQ;kZnhl ekax] ekaxMX;k ybZ ektykl rq>s rqdMs d:u 
Vkdrks vls Eg.kqu tkrhokpd f’kohxkG d:u thos ekj.;kph /kedh fnyh  oxSjs 
rdzkjh vtZ fnY;ko:u  iksfu lk- ;kaps vkns’kko:u xqUgk nk[ky 
 

nk[ky dj.kkj%& liksfu  vkj-Mh- oVk.ks  iksLVs eqn[ksM eks-ua- 7972486163 
rikfld vaeynkj %& ek- mifoHkkxh; iksyhl  vf/kdkjh  Jh- panzlsu ns’keq[k  
lkgsc mifoHkkx  ukansM ‘kgj pktZ ukansM xzkfe.k   eks-ua-  9765390333 
 
 

 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu egs’k ‘kekZ  iksLVs  eqn[ksM eks-ua- 9822190321 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksfu egs’k ‘kekZ  iksLVs  eqn[ksM eks-ua- 
9822190321 ] liksfu  vkj-Mh- oVk.ks  iksLVs eqn[ksM eks-ua- 7972486163 gs 
fnukad 09@01@2023 gs fnukad 21%05 ok uksan ua- 18 oj jokuk 
 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw    
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
 


