
पोलीस टेशन मुखेड  गु रण ४७/२०२३ कलम  ४५४ .३८०    भा द व. दनांक 09/02/2023 

पोलीस 

टेशन 

गरुन/कलम गु हा घडला व दाखल 

तार ख 

फयाद  व आरोपी खुलासा 

मखेुड ग ुरण ४७/२०२३ कलम  ४५४ .३८०    

भा द व. 

     

गेला माल:_१)२.००.००/-लोखंड  

कपाटाचे लोकर म ये ठेवलेले 
२.००.०००/- याम ये ५०० पये 

दरा या ४०० नोटा.२) ४५.०००/-द ड 

तोळे वजनाच ेएक सो याचे नाण ंज ु

वा. क. अ.३)६०.०००/-दोन तोळे 

वजनाच े सो याचे पु तल ताड. 

ज.ुवा.क .अ.४)३०.०००/-पाच मॅ 

वजना या दोन सो या या अगं या 
ज ु . वा क  अ.  व सा ीदाराच े

घरामधून सो याच े दािगने अदंाजे 
साडेतीन तोळे एकूण कमती 
१.०५०००/ व नगद  ६५.०००/- हजार 

पये. 

गु हा घडला वेळ व 

ठकाण- 

द.८/०२/२०२३ रोजी 
दपुार  १२:३० वा ते 

०३.३० वा. फयाद  व 

सा ीदार यांच ेघराम ये 
मोज े उं पदे तालुका 
मखेुड ज हा नांदेड . 

 
 
 

ग.ुदा व वेळ- 

द.९/02/2023 वा १३: 

२० वाजता टे डा न ं१२ 

वर 

फयाद  -नामदेव 

शंकरराव गनलेवाड  वय 

३४ वष यवसाय शेती 
रा उंदर  पदे.   मो. 
९८५०५७११४२.. 

 

आरोपी - १) अ ात. 

 

उिशराच ेकारण:  -  

रा ी उशीर झा याने 

आज रोजी येऊन 

पो टेला त ार 

द याने. 

 
 
 
. 

खलुासा- 
      सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  ठकाणी यातील फयाद  च ेत ार  

दली क  द./०८/०२/२०२३ रोजी दपुार  १२:३० ते ०३:३० वा सुमारास कोणीतर  

अ ात चोर याने घराच े कुलूप तोडून आत वेश क न कपाटातील व 

पा या या टाक त ठेवलेले सो याचे नगद  पये असा एकूण ५.०५.०००/- पये 

चा माल चो न नेला आहे वगरेै त ार व न गु हा दाखल. 

 

दाखल करणार-      पोहे का २४३३. भुताळे. मोबाईल नंबर ९५७९८९१९८२..पो 
टे मखेुड 

तपास-psi फड पो टे मखेुड मो 9130087444 

 

मा. पो िन ी गोबडे साहेब ने पो टे मखेुड मो.न. 8805957440  

आरोपीचा पूव इितहास  - िनरक     

ितबधंक कायवाह  केली का   -   िनरंक 

 

 



 

 

पोलीस टेशन मरखेल गुरनं नबंर25/2023 कलम324,323,504,506,34 भादवी द 09/02/2023 

पो टेचेनाव गुरननवंकलम गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता . वेळ 

फयाद  नाव ,प ा व मोनं, 
 आरोपी नावव ,प ा 

हक कत 

पो टे मरखेल गुरन 25/2023 
324, 323, 504, 
506, 34 भादवी. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

गघुतावेळव ठकाण 

08.02.2023 
रोजीसायंकाळ  

16.00वाजता यासुमारास
फयाद चे घरासमोर 
बे बरा ता देगलुर  

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

 

दशा :- द णेस20 कमी. 

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

गुरनदंाखलतावेळ:- 

दनांक 09/02/2023 रोजी 
वेळ 13.34 न द  14 

फयाद -  

जावेद आजमो न पंजार  वय 35 

वष यवसाय मजरु  रा बे बरा ता 
देगलुर मो न ं8956550299 

 FIR त दलीका:- होय 

आरोपी - 
अटकआरोपी-  िनरंक  

खलुासा:सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपींतानी सगंणमत क न फयाद स िशवीगाळ 

क न त ु िसमा हस र यातनु का सरक हणालास अस े

हणून िश वगाळ क न यातील आरोपी  1.याने 

थापडाबु याने मारहाण केली व आरोपी  2 याने लाकडान े

फयाद चे डो यात मा न जखमी केल ेव यातील आरोपी  

3,4 यांनी िशवीगाळ क न जीव े मार याची धमक  

दलीवगैरे फयाद व नगु हादाखल 

दाखल करणार- पोना 2381 

एस. ह .एमेकर.पो टे.मरखेल.मोन ं 7798621867 तपािसक 

अिधकार  -  HC 94 अ दलुबार  मोन ं7776067774 

भार  अिधकार  – ह . ट.गु टे पोिलस िन र क पो टे 

मरखेल मोन ं8830564618 

आरोपीचा पूव इितहास  - िनरक     

ितबधंक कायवाह  केली का   -   िनरंक 



 

पोलीस टेशन मांडवी ग.ुर.न ं10/2023 कलम 279,338 भादवी माण.े 

पो. टे. 

चे नाव  

गुरन / आ.म ृ/ 

पनाका / िमिसगं 

घडला व कलम  

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

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

                 ह ककत  

मांडवी पोलीस टेशन 

मांडवी ग.ुर.न ं

10/2023 कलम 

279,338 भादवी 
माण.े 

 
 

िमळाला माल:-  

 

गु हा घडला ता. व वेळ 

ठकाण:-  

  14/01/2023 रोजी रा ी 
8.00 वा. समुारास कनक  

 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द.09/02/2023 च ेवेळ :- 

15:34 वा . 
टे.डा.क.14 वर  

 

उिशरा च ेकारण - उपचार 

क न आज रोजी 
पो. टे.यऊेन त ार 

द यान.े. 

 
 

फयाद  च ेनाव :-  

वनोद प. ीराम पेटकुल े

वय 38 वष यवसाय 

िमखीकाम जात माळ  

रा.कनक  ता. कनवट 

ज.नांदेड 

मो. .9529036941. 

 

आरोपी च ेनाव :-  

 FIR दल े का होय/नाह  :- 

होय. 

 

आरोपी अटक :- नाह . 

 

सादर वनतंी क , वर नमुद ता. वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  

हा आपली मोटारसायकल वर बसनु पंपळगाव त े कनक  यते 

असताना आरोपी आटो चालक वनोद कसन बे ट  आपल े

ता यातील आटो हयगयी व िन काळजीने भरधाव वेगात चालवनु 

फयाद स जोराची धडक देवनु याच े उज या पायाच ेगुड याचे 

खाली गंभीर जखमी केल,े डो यात मार लागला, व पायाच ेदोन 

बोटे िनकामी केल े हणनु गु हा मा. स.पो.िन. साहेब यांच े

आदेशान ेपुढ ल तपास कामी HC 1036 गु हाडे यांचेकडे दल.े 

दाखल करणार:-  
PSO ASI राठोड पो. टे. मांडवी मो. 9421769181 

तपािसक अंमलदार :- HC 1036 गु हाडे पो. टे. मांडवी  
पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर :- स.पो.नी. िशवरकर साहेब पो. टे. मांडवी 
मो. न.ं 9922322312. 

आरोपीचा पूव इितहास  - िनरक     

ितबधंक कायवाह  केली का   -   िनरंक 

 



 

पोलीस टेशन हमायतनगरदैिनक ग.ुर.न.ं 29/2023कलम 283भा.द. व. 2023 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

गु.र.नकलम 

कायदा तपासी 
अमंलदार 

गु हा घडला तार ख वेळ व 
ठकाण गु हा दाखल वेळ 

फयाद चे नाव मोबाईल नंबर 
आरोपीचे नाव व प ा 

खुलासा 

हमायतनगर 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.नं. 29/2023 
कलम 283 
भा.द. व. 
 
 

गु हा घडला तार ख वेळ व 
ठकाण 
दनांक09/02/2023चेरोजी11.35

वा या सुमारास ी. े डंग 
कंपनीचे दकुानासमोर 
हमायतनगरते बोरगड  जाणारे 
रोडवर द णेस 1 KM 
 
गु हा दाखल वेळ 
दनांक 09/02/2023रोजी 
15.05वाजतानोद नंबर 20वर 
 
 

फयाद चे नाव मोबाईल नंबर -
राजकुमार बालाजीराव अवलुवार 
वय 44वष यवसायपो.ना./9666 

पोलीस टेशन 
हमायतनगरमोबाईल नंबर 

9763255035 
 
आरोपीचे नाव - 
  

सादर वनंती क  वर नमूद तार खवेळ व ठकाणीयातील 
आरोपी चालकाने एक बजाज कंपनीचा हा पा ठमागनु  
येणारे जाणारे वाहनास अपघात होईल अशा थतीत 
िमळून आला वगैरे फयाद व नवर 
माणेमा.पो..िनसाहेबांचेआदेश .व न  गु हा दाखल 

ठाणे भार  अिधकार  -पोलीस िनर क ी. ड.बी.भुसनुर 

साहेब मो.न.ं9834774799 
गु हा दाखल करणार/ ठाणेअमंलदार - ASI साखरे पो. टे. 
हमायतनगर  मो.न.ं8378981645  
तपासी अमंलदार-  

पो.ना.1966आवलुवारपोलीस टेशन हमायतनगर 
मोबाईल नंबर9763255035 
 

आरोपीचा पूव इितहास  - िनरक     

ितबंधक कायवाह  केली का   -   िनरंक 

 

 



        

    
 

    
 

      
       

 
 

   
   

   
    
    

    
    

     
 

     
   

   

   
    

   

 
 

   
  

  

      
      

     
    

 
 

   
      

     
    

 
     
   

           
         
        

                
         

       
     

    
   

     
       

 
 

आरोपीचा पूव इितहास  - िनरक     

ितबधंक कायवाह  केली का   -   िनरंक 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन हमायतनगर ग.ुर.नं. 30/ 2023  कलम 283  भा.द. व 2023 

पोलीस 

टेशनचे नाव 

ग.ुर.न कलम 

कायदा 
तपासी 
अमंलदार 

गु हा घडला तार ख वेळ व 

ठकाण गु हा दाखल वेळ 

फयाद चे नाव मोबाईल 

नंबर आरोपीचे नाव व प ा 
खुलासा 

हमायतनगर 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ग.ुर.नं. 30/ 

2023  कलम 

283  

भा.द. व. 

 
 

गु हा घडला तार ख वेळ व 

ठकाण -  दनांक 09/02/ 2023 

चे रोजी 11.35  वा या सुमारास  

ी. े डंग कंपनीच ेदकुानासमोर 

हमायतनगर ते बोरगड  जाणारे 

रोडवर द णेस 1 KM 

 

गु हा दाखल वेळ 

दनांक   09/02/2023  रोजी 

15.05 वाजता नोद नंबर 20 वर 
 

आरोपीचा पूव इितहास  िनरक 

ितबंधक कायवाह  केली का - 

िनरंक 

राजकुमार बालाजीराव 

अवलुवार वय 44 वष 

यवसाय पो.ना./9666 

पोलीस टेशन 

हमायतनगर मोबाईल 

नंबर 9763255035 

 
 

आरोपीचे नाव  

 
 

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

चालकाने एक बजाज कंपनीचा हा पा ठमागनु  येणारे जाणारे वाहनास 

अपघात होईल अशा थतीत िमळून आला वगैरे  फयाद  व न वर  

माणे   मा.पो..िनसाहेबांचे आदेश .   व न  गु हा दाखल  

तपासी अमंलदार - पो.ना.1966 आवलुवार पोलीस टेशन हमायतनगर 

मोबाईल नंबर 9763255035 

ठाणे भार  अिधकार  -  पोलीस िनर क ी. ड.बी.भुसनुर 

मो.न.ं9834774799 

 

गु हा दाखल करणार -ठाणे अमंलदार - ASI साखरे पो. टे. हमायतनगर  

मो.न.ं8378981645 

 

आरोपीचा पूव इितहास  - िनरक     

ितबधंक कायवाह  केली का   -   िनरंक 

 
 

 

 



पोलीस टेशन हमायतनगर ग.ुर.न.ं 31/ 2023  कलम 279. 337. 304(A). 427 भा.द. व. दनाकं 09/02/2023 

पोलीस 

टेशनचे नाव 

गु.र.न कलम 

कायदा तपासी 
अमंलदार 

गु हा घडला तार ख वेळ व ठकाण 

/गु हा दाखल वेळ 

फयाद चे नाव मोबाईल 

नंबर आरोपीचे नाव व प ा 

खुलासा 

हमायतनगर 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ग.ुर.नं. 31/ 2023  

कलम 279. 337. 

304(A). 427 

भा.द. व. 

 
 

गु हा घडला तार ख वेळ व ठकाण 

दनांक 08/02/ 2023 रोजी चे 

15:00 वा या सुमारास सोनार  

फाटा ते जवळगाव रोडवर मा ती 

मं दराच े जवळ ता हमायतनगर 

प मेस 12  KM 

 

गु हा दाखल वेळ 

दनांक   09/02/2023  रोजी 

17:28 वाजता नोद नंबर 24वर 
 

आरोपीचा पूव इितहास  िनरक 

ितबधंक कायवाह  केली का - 

िनरंक 

फयाद चे नाव मोबाईल 

नंबर - शंकर पी पांडुरंग 

ठाकरे वय 32 वष यवसाय 

शेती रा कामारवाड  ता 

हमायतनगर जी नांदेड 

मोबाईल नंबर 
9822517805 
 

आरोपीचे नाव  

  आरोपी अटक:-नाह  

 

स वनय सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 

यातील पांढ या रंगाची व ट डझायर कार नंबर MH04-

EF8775चा चालकान ेआपली कार हाय गयी व िन काळजीपणे 

भरधाव वेगात चालून फयाद च ेमोटार सायकल ला पाठ मागनू 

जोराची धडक देऊन फयाद स जखमी क न सुभाष ध ड जी 

मनमंदे यांच े मरणास कारणीभूत आहे व फयाद चे मोटार 

सायकलच ेबरेच  नुकसान झाल ेआहे वगरेै जबाब व न बाजसु 

माणे गु हा दाखल आहे 

गु हा दाखल करणार  

ठाणे अमंलदार - ASI साखरे पो. टे. हमायतनगर 

मो.न.ं8378981645 

ठाणे भार  अिधकार - पोलीस िनर क ी. ड.बी.भुसनुर साहेब  

मो.न.ं9834774799 

 

आरोपीचा पूव इितहास  - िनरक     

ितबधंक कायवाह  केली का   -   िनरंक 

 
 

 

 

 



पो. टे िवमानतळ गरुनं 47/2023 कलम 279 ,337 IPC सह कलम134   मोवाका 

िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व 
प ा 

हक गत 

िज हानांदडे, 
पो. टे. िवमानतळ 

 
ग.ुघ.ता.वेऴ व ठकाण – 
द 04/02/2023 रोजी सं याकाळी 

वेळ 18:30 त े 19:00वा चे 
सुमारास बु वहारा या  समोर ल  
जाना-या िसमट रोड या बाजलूा 
ा हणवाडा ता मदुखेड ज. नादेंड 

पुवस08 क.मी   

 

 
गु हा दाखल ता.वेऴ -
द.09/02/2023 वेळ17.14  
टे.डा.न.ं36 

 
उशीराच ेकारण -आज रोजी MLC 
जबाब पो. टेला आणनु हजर 
के याने  
 
 

 
पो. टे िवमानतळ 
 गुरन ं 47/2023 कलम 
279 , 337 IPC सह 
कलम134   मोवाका  
 

 
फयादी-बालाजी सभंाजी 

जाधव वय 38 वष . मजूरी 
रा. ा हणवाडा ता.िज नादंडे 
मो. 8975265958  

 

 
आरोपी -  
 
िपडीताचे नाव -समाधान 
बाबाजी जाधव वय 12 वष  
रा. ा हणवाडा ता. ज नांदेड 

 

 
खुलासा - सादर िवनतंी  क , वर नमुद तार ख वेळ  
व ठकाणी यातील फयाद चा मुलगा  समाधान 
बाबाजी जाधव हा सं याकाळ  या या मी ासोबत 
बु वहारा या  समोर ल  जाना-या िसमट रोड या 
बाजूला खेळत असतंाना समो न यणेारा अटँो चा 
चालक व मालक  गंगाधर तेजेराव राजेमोड याने 
आपले ता यातील वाहन हयगयीने व 
िन काळजीपण ेचालवुन फयाद चे मुलाला समो न 
जोराची धडक  दली यात या या डो याला, 
नाकाला ,चा याला मार लागुन दखुापत क न सदर 
अटँो घेवुन  पळुन गेला  वगरेै मजकुराचे MLC 

जबाबव न मा.पो.िन.सा.यांच े आदशेाने गु हा दाखल 
क न  
 
तपासकामी  ASI लोखडं ेयाचेंकडे दला  
दाखल करणार -NPC 2609 आकमवाड 
मो.न.ं8805647079 
तपास करणार -ASI लोखडं ेमो.न.ं9527810006 
 

आरोपीचा पूव इितहास  - िनरक     

ितबधंक कायवाह  केली का   -   िनरंक 

 

 

 

 



पोलीस टेशन हमायतनगर ग.ुर.न.ं 32/ 2023  कलम 283  भा.द. व दनांक 09/02/2023 

पोलीस 

टेशनचे नाव 

ग.ुर.न कलम 

कायदा तपासी 

अमंलदार 

गु हा घडला तार ख 

वेळ व ठकाण गु हा 

दाखल वेळ 

फयाद चे नाव मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प ा 

खुलासा 

हमायतनगर 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ग.ुर.नं. 32/ 

2023  कलम 

283  भा.द. व. 

 
 

गु हा घडला तार ख 

वेळ व ठकाण - 

दनांक 09/02/ 2023  

रोजी 16:30 वा या 

सुमारास परमे र 

मं दरा समोर 

सावजिनक रोडवर 

हमायतनगर प मेस 

1 KM 
 

गु हा दाखल वेळ 

दनांक   09/02/2023  

रोजी 17:52 वाजता 

नोद नंबर 25 वर 
 
 

फयाद चे नाव मोबाईल नंबर 

यामसंुदर गगंाधर 

नागरगोज ेवय  41 वष 

यवसाय पोना/1272 

नेमणूक पोलीस टेशन 

हमायतनगर मोबाईल नंबर 
7083621700 
 

आरोपीचे नाव  

   

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीने आप या ता यातील फळगाडा र यात थाबंवनू 

र याने येणारे लोकांचे जी वतास धोका होईल अशा थतीत 

उभा केलेला िमळून आला वगरेै फयाद व न बाजूस माणे 

गु हा दाखल आहे 

ठाणे भार  अिधकार  

पोलीस िनर क ी. ड.बी.भुसनरु साहेब 

मो.न.ं9834774799 

तपासी अमंलदार 

पोहेका/2303अशोक िशगणवाड पोलीस टेशन हमायतनगर 

मोबाईल नंबर 9049075521 

गु हा दाखल करणार / ठाणे अमंलदार- 

ASI साखरे पो. टे. हमायतनगर 

मो.न.ं8378981645 

 

आरोपीचा पूव इितहास  ---  िनरंक 

ितबधंक कायवाह  केली का—--िनरंक 

 

 

 



 

पो. टे. माहुर गु.र.न.06/2022 कलम 353, 332,34 भा.द. व माणे द. 09/02/2023 

पो. टे.  पो. टे. 

ग.ुरं.न. 

गुरन/आ ,पनाका घडला व 

दाखल 

फयाद च ेनाव प ा मो.नं.प ा आरोपी अटक 

होय/नाह  

    ववरण  

माहुर पो. टे. माहुर 

ग.ुर.न.06/2022 

कलम 353, 

332,34 भा.द. व 

माणे 

 
 
 
 
 
 
 
 

गेला माल -  

िनल  

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकान:- दनांक 

07/02/2023 रोजी 12:15 वा. चे 

सुमारास मौज े ामपंचायत 

कायालय वानोळा 
  
  
 
 
 

गु हा.दा.ता.वेळ :- 

द. 09/02/2023चे वेळ :- 

18.50 वा.  
टे.डा.क.11 वर  

 
 
 
 

उिशरा चे कारण- 

फयाद  यांची मानिसक थती 
बरोबर नस याने आज रोजी पो ट 

येऊन गु हा दाखल. 

फयाद  नाव :- हाद यानोबा देवकांबळे वय 53 

वष यवसाय- नौकर  ( ामसेवक स जा वानोळा), 
रा.आंबलुगा ता. कंधार ज.नांदेड ह.म.ुप.ंस.माहुर 

ता.माहुर ज.नांदेड मो.नं. 9130613987. 

 

आरोपी नाव :-   

फयाद स Fir ची त दली कवा नाह  :- दली. 
 

आरोपी अटक ता.वेळ :- नाह  

 

दाखल करणार :-PSO/ णेी PSI आ ाम पो. टे. 

माहुर. मो.  7798094242  

 

त.अमंलदार  :- API अ णासाहेब पवार पो. टे. 

माहुर मो.  7774042100 

 
 
 

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

ठकाणी यातील आरोपी याने संगणमत क न गावात 

ामसभा चाल ु असताना उठुन फया दस हणाले क , फ  

जमा-खचाचा अहवाल वाचून दाखवत आहेस या या पाव या 
आ हाला दाखवा असे हण ु लागले ते हा फया द यांना 
ई टमेट, M.B. कामाचा फोटो दाख वत असताना हा खच 

कोनी केला, पैसे कसे उचलले असे  वचारत होते ते हा 
फया द यांना काम कर यारे एज सला दले असे सांगताना 
पु हा उलट सुलट  वचा न फया दचे अगंावर जात कॉलर 

ध न धमक  दली व सदर ामसभा थांबवुन ामसभेचे 
उप थती पट हसकावुन घेवुन फेकुन देवनु शास कय कामात 

अडथळा िनमाण केला आहे. वगरेै फयाद व न वर नमूद 

माणे गु हा दाखल क न मा.पो.िन सो यांनी पु ढल तपास 

API अ णासाहेब पवार यांच ेकडे दला आहे.  

 

पो. टे. भार  अिध.---:- पो.िन. रटे साहेब,मो.न.9923388510 
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iksLVs ukansM xzkeh.k xqjua 74@2023 dye 394]397]Hkknoh fnukad 09@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  
ukansM xzkfe.k  
 

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k & fnukad 
08@02@2023 jksth ps 10%20 
ps lqekjkl  flMdks 
Le’kkuHkqehps dekuh leksj 
jksMoj  
 
 
 
fn’kk o varj %&  
iqosZl 02 fd-eh- 
  
 
 
 
 
 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%&  
fn-09@02@2023  
osG 04%12 ok  
LVs-Mk-ua-05 
 

xqju@ vijk/k 
dzaekd  
74@2023  
dye 394] 397 
Hkknoh  
 
?kVukLFkG 
%&flMdks 
Le’kkuHkqehps 
jksMoj  
  
 
t[kehps uko %& 
fQ;kZnh Lo%rk 
 
 
 
 
 
xqUg;kps dkj.k %& 
tcjh pksjh 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
 ‘ks[k eSuksnnhu  ‘ks[k jktslkc 
o; 44 o”kZ O;olk; gkWVsy 
pkyd jk ,u Mh 2 egkfoj 
pkSd  flMdks ukansM  eks ua-
9765123000  
 -,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&  
vkjksih vVd rk osG %&01 
vkjksih rkC;kr vkgs- 
 
 
 
 
mf’kjkps dkj.k %& vkt jksth 
iksLVsyk ;soqu rdzkjh tckc 
fnY;kus nk[ky 
 
 
xsyk eky %& 7000 #i;s- 

[kqyklk %& -lknj fouarh dh,oj ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy  fQ;kZnh gk vkWVksus jkt 
dkWuZj gqu eksa<;kP;k fn’ksu fu?kkyk vlrk vkWVks flMdks Le’kkuHkqeh dekuh toG xasyk 
vlrk vankts 20 rs 25 o; vlysys fru vuvksG[kh ble vpkud ,dkp cqysV eksVkj 
lk;dy oj leks#u vkys o vkWVks leksj eksVkj lk;dy Fkkacoqu fr?kkfuagh vkWVks okY;kyk 
iSlkph ekx.kh dsyh o ekjgk.k dsyh rlsp vWkVksps uqdlku d#u gsMykbZV o dkpk QksMys 
fQ;kZnh vkWVksP;k [kkyh mr#u tkr vlrkauk nks?kkfu fQ;kZnhl ekxqu idMys o R;krhy 
,dk blekus fQ;kZnhP;k leks#u ;soqu iWUVP;k f[k’kkr gkr Vkdyk o R;krhy vlysys 
fQ;kZnhps gkWVsy e/khy O;olk;kps 7000 #i;s- tcjhus dkMqu ?ksrys R;kuarj fQ;kZnhus fojks/k 
dsyk vlrk nql-;kus R;kP;k gkrkrhy pkdqus gkuqoVh [kkyh mtO;k xG;koj okj d#u 
fQ;kZnhl t[keh dsyss rlsp frl-;k O;Drhus [kkyh iMysyh foV mpyqu fQ;kZnhP;k fn’ksus 
Qsdys lnj foV fQ;kZnhP;k gkrkoj ykxqu ns[kkir >kyh R;kisdh ,dk blekl xLrhoj 
vlysY;k nksu rs fru iksyhlkauh idMys R;kl R;kps uko foP;kjys vlrk R;kus R;kps uko 
eqnnflu eUoj ‘ks[k jkg.kkj gkMdks vls lkafxrys- oxSjs eatdqjkps ,e -,l-fl tckcko#u 
ek-iksyhl fufj{kd lkgsc ;kaP;k vkns’kkus xqqUgk nk[ky vkgs- 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
iksfu  Jh- ok?k  iksLVs ukansM xzkfe.k eks- ua- 9970096738 
iksmifu  MkdsokM  iksLVs ukansM xzkfe.k  eks- ua- 9970096738 
 

gs fnukad 09@02@2023 jksth ps 08%17 ok uksan ua- 07 oj jokuk 
 

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

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iksfu  Jh- ok?k  iksLVs ukansM xzkfe.k eks- ua- 9970096738 
 

rikfld vf/kdkjh %& iksmifu  MkdsokM  iksLVs ukansM xzkfe.k  eks- ua- 9970096738 
 

nk[ky dj.kkj %& iksmifu  MkdsokM  iksLVs ukansM xzkfe.k  eks- ua- 9970096738 
 
 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 

पो. टे. कनवट  गुरन 34/2023 कलम 65(ई) म.दा.का. माणे द.09/02/2023 

 

पो. टे.चे 
नाव 

गुरन/ कलम गु हा घडला/ दाखल  फयाद च ेनाव वप ा मो.न.ंआरोपीच े

नाव व प ा  
ह ककत 

कनवट 

 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन- 34/2023  

कलम- 65(ई) 

म. दा. का. 
माण े

गु हा घडला-
द.09/02/2023 रोजी  

13.40  वा. च े समुारास 

ामपचंायत कायालय 

समोर मौज े मदनापुर 

द णसे 05 क.मी. 
 
गु हा दाखल- 

द.09/02/2023 रोजी वेळ 

20.20 वा. टे.डा. 42 

वर 

 
 

फयाद च े नाव -   द ा य बापरूाव 

मािमडवार वय 55 वष यवसाय नोकर  

ेड पोलीस उप िनर क नमेणूक पोलीस 

टेशन कनवट ज. नांदेड मो. 
नं.9850061133 

 
आरोपीच ेनाव - 

 
िमळाला माल- 

 एका 15 िलटर मते या मातीच ेमाठात 

अंदाज े 10 िलटर हातभ ट ची गावठ  

दा  आंबट उ ट वास यते असललेी ित 

िलटर 200 माण े अस े एकूण 2000/-  

पयाचा. 

खलुासा-सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपी हा आपल ेराहत ेघराच ेप म 

िभतंी या लगत या मोक या जागेत बाथ म म य े

आडोसाला वनापरवाना बेकायदेशीर र या 
हातभ ट ची दा ची चोरट  व  कर त असताना 
कमती 2000/- पय े कमतीचे ो गु ाच े  मालासह 

िमळून आला. वगैरे मजकुराच े फयाद व न. 

मा.पो.िन..साहेब यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल. 

 
दाखल करणार- Pso/HC/722  दामकेर पो. टे. 

कनवट मो.न.ं 9923695722. 

 
 
तपािसक अमंलदार-HC/ 1913 राठोड  यांच ेकडे दला. 
मो.न.ं 9767868500. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



पो. टे. माहुर ग.ुर.न.07/2022 कलम 283 भा.द. व माण.े द.09/02/2023 

 

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

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

फयाद  चे नाव व प ा व मो. नं. 

आरोपी चे नाव व प ा, आरोपी 
अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

माहुर गु.र.न.07/2022 कलम 283 

भा.द. व    

 
 

िमळाला माल:-  

 

गु हा घडला ता. व वेळ ठकाण:-  

  दनांक 09/02/2023 रोजी 16.50 

वाजता चे सुमारास स ा  ट  पॉईट 

जवळ ल अद श  हाँटेल समोर माहुर. 

 
  
 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :- 

द.09/02/2023 चे वेळ :- 19:53 वा 
. टे.डा.क.13 वर  

 

उिशरा च ेकारण -  

 
 

फयाद  चे नाव :-  

पवनकुमार गजानन राऊत वय 30 

वष यवसाय -पोलीस िशपाई 

pc/2128 नेमणुक पोलीस टेशन 

माहुर 

 

आरोपी चे नाव :- 

 

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 

आरोपी अटक :- नाह . 

 
 

सादर वनंती क , वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी 
याने याचे ता यातील हा रोड या म यभागी उभा क न येणा-या 
जाणा-या वाहनांना अडकाव क न लोकांच े जवीतास धोका िनमाण 

होईल असा थतीत उभा केला हणनु. वगरेै फयाद व न वर 

नमदू माणे गु हा दाख क न मा.पो.िन सो यांनी पु ढल तपास 

HC/79 राठोड यांचे कडे दला आहे. 

 

तपािसक अमंलदार :- HC/79 राठोड पो. टे. माहुर  

दाखल करणार:- PSO / णेी PSI आ ाम पो. टे.माहुर. मो.  

7798094242 

पो.. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नबंर :- पो.नी. र टे साहेब पो. टे. माहुर मो. नं. 

9923388510 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 



 

पोलीस टेशन मुखेड  गु रण ४८/२०२३ कलम  ६५ ई महा दा बंद  कायदा. दनांक 0९/02/2023 
 

 पोलीस 

टेशन  

गुरन/कलम गु हा घडला व दाखल 

तार ख 

फयाद  व आरोपी खलुासा 

मखेुड ग ु रण ४८/२०२३ कलम  ६५ 

ई महा दा बंद  कायदा. 
     
िमळाला      माल:_१) देशी 
दा  िभगंर  सं ा १८० एम एल 

मते या कागद  कंपनीचे 

लेबल असलले े काचे या 
सीलबदं 14 बॉटल येक  क 

अ.७० पय े माण े एकूण 

९८०. पयाचा माल. 

 

गु हा घडला वेळ व 

ठकाण- द.९/०२/२०२३ 

रोजी 17 :25 वाजता मोज े

खतगाव पदे तालुका 
मखेुड यथेे. 

 
 
 
ग.ुदा व वेळ- 

द.९/02/2023 वा १९: १९ 

वाजता टे डा नं १८ वर 
 
 
 
 

फयाद  -गजानन वजय 

अनसापरेु वय ३१ वष यवसाय 

नोकर  पोलीस उपिनर क पो ट 

मखेुड मो ९१३००५२०६२. 

 
आरोपी -  
 
 
. 

खलुासा-      सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  

ठकाणी यातील आरोपी यान े याचें कराणा दकुानात 

वनापरवाना बेकायदेशीर र या चोरट  देशी दा  व  

कर याचे उ ेशान े ता यात गेला िमळून आला हणून 

गु हा दाखल. 

 
 
दाखल करणार-      पोहे का २४३३. भतुाळे. मोबाईल नंबर 

९५७९८९१९८२..पो टे मुखेड 

 
तपास-पोना २६३६. िचंचोरे पो टे मुखेड मो ९९२३१९२६३६ 

 
मा. पो िन ी गोबडे साहेब न े पो टे मुखेड मो.न. 

8805957440  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

पो. टे. माहुर ग.ुर.न.08/2022 कलम 283 भा.द. व माणे. द.09/02/2023 
 

पो. टे. च े

नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं 

घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं 

घडला व दाखल  

फयाद  चे नाव व प ा व मो. नं. आरोपी 
चे नाव व प ा, आरोपी नाह  

                 ह ककत  

माहुर पो. टे. माहुर ग.ुर.न.08/2022 

कलम 283 भा.द. व 

  
 

िमळाला माल:-  

 

गु हा घडला ता. व वेळ ठकाण:-  

  दनांक 09/02/2023 रोजी 
16.50 वाजता चे सुमारास स ा  

ट  पॉईट जवळ ल अद श  

हाँटेल समोर माहुर. 

 
  
 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द.09/02/2023 चे वेळ :- 

20:03 वा . 
टे.डा.क.14 वर  

 

उिशरा चे कारण -  

फयाद  चे नाव :-  

सुशील गो पचंद राठोड वय 32 वष 

यवसाय - पोलीस िशपाई 

PC/3215 नेमणुक पोलीस टेशन 

माहुर ता माहुर ज. नांदेड मो.न. 

880570143 
 

आरोपी चे नाव :- 

  
 

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 

आरोपी अटक :- नाह . 

 

सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी याने याच ेता यातील म हं ा अ फा र ा 
हा रोड या म यभागी उभा क न येणा-या जाणा-या 
वाहनांना अडकाव क न लोकांचे जवीतास धोका िनमाण 

होईल असा थतीत उभा केला हणुन, वगरेै 

फयाद व न वर नमूद माणे गु हा दाखल क न 

मा.पो.िन सो यांनी पु ढल तपास HC/79 राठोड यांच ेकडे 

दला आहे. 

 

दाखल करणार:- PSO / णेी PSI आ ाम पो. टे.माहुर. 

मो.  7798094242 

 

तपािसक अमंलदार :- HC/79 राठोड पो. टे. माहुर  

पो.. टे. भार  अिधकार   

 

नाव व मोबाईल नंबर :- पो.नी. र टे साहेब पो. टे. माहुर 

मो. नं. 9923388510 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पो. टे. माहुर ग.ुर.न.09/2022 कलम 283 भा.द. व माण.े द.09/02/2023 

 

पो. टे. च े

नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसगं घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं घडला व दाखल  फयाद  चे नाव व प ा व मो. नं. 
आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी अटक 

होय / नाह  

.  

                 ह ककत  

माहुर पो. टे. माहुर 

ग.ुर.न.09/2022 कलम 283 

भा.द. व  माणे. 

 
 
 

िमळाला माल:-  

 

गु हा घडला ता. व वेळ ठकाण:-  

  दनांक 09/02/2023 रोजी 16.50 वाजता चे 

सुमारास स ा  ट  पॉईट जवळ ल 

अद श  हाँटेल समोर माहुर. 

 
  
 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :- द.09/02/2023 

चे वेळ :-20:15 वा . टे.डा.क.15 वर  

 

उिशरा चे कारण -  

 
 
 

फयाद  चे नाव :-  

पांडुरंग नामदेव गरुनुले वय 47 

वष यवसाय -पो.हे.कॉ/1042 

नेमणुक पोलीस टेशन माहुर 

ता.माहुर ज. नांदेड मो. न. 

7775048637 
 

आरोपी चे नाव :-  

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 

आरोपी अटक :- नाह . 

 

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

आरोपी याने याच े ता यातील अपेँ अटँो र ा हा रोड या 
म यभागी उभा क न येणा-या जाणा-या वाहनांना अडकाव क न 

लोकांचे जवीतास धोका िनमाण होईल असा थतीत उभा केला 
हणुन. वगरेै फयाद व न वर नमूद माणे गु हा दाखल क न 

मा.पो.िन सो यांनी पु ढल तपास HC/79 राठोड यांच ेकडे दला 
आहे. 

 

तपािसक अमंलदार :- HC/79 राठोड पो. टे. माहुर  

दाखल करणार:- PSO / णेी PSI आ ाम पो. टे.माहुर. मो.  

7798094242 

पो.. टे. भार  अिधकार  ----:- पो.नी. र टे साहेब पो. टे. माहुर 

मो. नं. 9923388510 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 



                
 

 
  

                 
           

     
  

  
   
 

 

     
       

      
     

    
 

   
       

      
 

        
       

   
 

         
 

     
 

        
    

 

            
         
         
          

           
 

          
 

 
       

 

     

 
 

 
 
 



पो. टे. कनवट गुरन 35/2023 कलम 12(अ) म.ज.ुका. माणे द.09/02/2023 
 

पो. टे.च े

नाव 

गुरन/ कलम गु हा घडला/ दाखल  फयाद च ेनाव वप ा मो.न.ंआरोपीच े

नाव व प ा  
ह ककत 

कनवट 

 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन- 35/2023  

कलम-12(अ) म. 

ज.ु का. 
माण े

गु हा घडला- द.09/02/2023 

रोजी  19.15  वा. च े समुारास 

सनुील पाट ल यांच े शेतातील 

ना याकाठ  कनवट कनवट त े

आ दलाबाद जाणारे रे वे पटर  

जवळ उ रेस  01 क.मी. 
 
 
गु हा दाखल- 

द.09/02/2023 रोजी वेळ 23.17 

वा. टे.डा. 45 वर 

फयाद च ेनाव -    

सदािशव मा णक अनतंवार वय 37 

वष यवसाय नोकर  पो का 3209 

नमेणूक पोलीस टेशन कनवट ज. 

नांदेड मो. न.ं8484853632. 

 
आरोपीच ेनाव - 

 
िमळाला माल- 

 462/- . नगद  व मटका जुगाराच े

सा ह य. 

खलुासा-सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी हा लोकांकडून आक यावर पैस े घऊेन व 

लोकांना आक या या िच या देऊन वतःच े फाय ासाठ  

ीदेवी नाईट नावाचा मटका जुगार खळेत व खेळवीत 

असताना नगद  462 पय े व मटका जुगाराच े सा ह य सह 

िमळून आला. वगैरे मजकुराच े फयाद व न. मा.पो.िन..साहेब 

यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल. 

 
दाखल करणार- 

Pso/HC/722  दामकेर पो. टे. कनवट मो.न.ं 9923695722. 

 
तपािसक अंमलदार- 

HC/ 1062 वाडगुरे यांच ेकडे दला. मो.न.ं  

 
 

 



 

पो टेच ेउमर  ोगुरन:ं-25/2023 कलम 65 E  द.09/02/2023 

 

पो टेच े

 नाव  

गुरन,ंआ ,पनाका  
िमिसगं व कलम 

गुरन,ंआ ,पनाका  
घडला व तार ख व वळे 

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

ह ककत  
 

उमर  ोग.ुर.न 
25/2023 
कलम 65 e 

गु हा घडला दनांक 

द.09/02/2023 रोजी चे 
सायंकाळ  19:15वा. उमर  
गोरठा नांदेड रोडवर 
गोरठा  पुलाजवळ तालुका 
उमर  
 
गु हा दाखल दनाकं 

द.09/02/2023चे 22:25 वाजता 
न द न.15 
 
. दशा व अतंर:-  
प मसे उमर  04 कलोमीटर 

 
  

फयाद चे नाव:- सुरेश शंकरराव भालेराव वय 
51 वष यवसाय नोकर  पोलीस हेडकॉ टेबल 
2164पोलीस टेशन उमर  

 
आरोपीचे नाव व प ा:-  
 
आरोपी अटक:- नाह   
 
िमळाला माल-980 चा देशी िभगंर  सं ा चे 14 

बॉटल कंमत अंदाजे 970 पय े

 

खलुासा:- सादर वनंती क  यातील नमदू आरोपीने नमूद 
वेळ  व ठकाणी नमूद आरोपीन े वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या देशी दा  िभगंर  सं ाची व  
कर या या उ ेशाने देशी दा  िभंगर  सं ाच े कंमत 980 

पये याची चोरट  व  कर या या उ ेशान े आप या 
ता यात बाळगललेा िमळून आला वगैरे फयाद व न 
मा.पो.नी सा. यां या आदेशान ेबाजसू माण ेगु हा दाखल 
क न पढु ल तपास का मी npc 1017 या याकडे दला 
 
दाखल करणारा:- पोहेका  hc1670 जाधव पो टे उमर  
 
तपास:- npc 1017 क े पो टे उमर   मो.9049800217 

 
 



 

 

  पो. टे. लोहा  .ग.ुर.न 33/20 23 कलम  324, 323, 504,506 ,34 द. 09/02/2023 

 

पो. टे. 

चे नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

  लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न. 33  /2023 

कलम 324, 

323,504,506,34 

भादवी  

गु हा घडला:- 
द.09/02/2023रोजी   
सायंकाळ  19.45 वाजताच े

समुारास मरेमाय  मं दरा 
जवळ ढग े पंपळगाव 

ता.लोहा ज हा नांदेड 

पुवस 1 0 क  मी  
 
   
 
गु हा दाखल:- 

द.09/02/2023 रोजी वेळ 

23.37 वाजता टेशन 

डायर  न द 26 वर.  

 

फयाद च ेनाव : -  कैलास रावसाहेब ढग े

वय 42 वष यवसाय शेती राहणार ढग े

पंपळगाव तालुका लोहा ज हा नांदेड 

मोबाईल मांक 95 27 48 35 95 

 
 

FIR त दली का:- होय 

 
आरोपी नाव व प ा:-  
आरोपी अटक:- नाह   

खलुासा; नमूद ता. वेळ  व ठकाणी यातील फयाद स आरोपीतानंी 
सगंणमत क न  शेतीचा धुरा का फोडला  या कारणा व न  बालाजी 
मारोती ढग ेयांनी  फयाद चा भाऊ सजंय रावसाहेब ढग े  व आई देऊबाई 

रावसाहेब ढग े  यास िशवीगाळ केली तसेच संजय कशन ढग ेयांनी हातात 

दगड घऊेन फयाद स कपाळावर उज या डो याच ेवर मा न जखमी केल े

तसेच तुकाराम माधव ढग ेव जीवन मनोहर ढग ेयांनी फयाद च ेभावास 

संजय रावसाहेब ढग े यास िशवीगाळ क न ढकलनू दल े सवानी जीवे 

मार याची धमक  दली वगैरे मजकुराच ेजबाब व न माननीय सपोनी ी 
शेख साहेब  यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी पोहेका 
2483 साखरे   यां याकडे दला 
तपासी अमंलदार  Hc 2483 साखरे मो. न.9823015483 

दाखल कारणर :- पोहेका 2238 कदम पो. टे. लोहा मो  9421849016   

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

साहेब          मो. . 

 



 

पो. टे. कंुडलवाडी.आ  02/2022 कलम174crpc द.09/02/2023 
पो. टे.चे नाव  आ  व कलम आ .घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद च ेनाव/आरोपी चे नाव व 

प ा 

हक कत 

कंुडलवाडी आ  02/2022 

कलम174crpc 

   

 

 

 

 

 

 

 आ  घडला ता.वेळ व ठकाण 

द08/2/2023 

15 ते1 9वा सुमारास ध डापुरे यांच ेशेत 

लगत गोदावरी नाला मोज े िचरली 
तालुका िबलोली 

 

  

आ  दाखल द.09/02/2023रोजी च े

02.27 वा 

नोद नं.03 वर.  

 

मर याचे कारण:-  पा यात पडून बडूुन 

मृ यू     

खबर दणेार:-  शेषेराव 

भीमराव कदम वय 50 वष 

वसाय. नोकरी पो.ह.ेका. 

नेमणूक पोलीस टेशन 

कंुडलवाडी मो.8003753455 

 

 

मयताच े नाव:- साहबेराव 

दगाबर पगळे वय 40 वष 

राहणार िचरली तालुका 
िबलोली 

 

 

खलुासा:- सादर िवनंती क  वर वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील मयत हा ईरवंत ध डीबा ध डापुरे यांच े सोबत यांच े
शेताम ये कामाला गेला असताना शेत लगत असलेले गोदावरी ना या 
मधील पा याम ये बुडून मरण पावला आह ेवगैरे जबाब व न आ  

दाखल क न माननीय स.पो.नी.साहबे यांच े आदशेाने पुढील तपास 

पो.उप.िन.सूयवंशी साहबे यां याकडे दला 

 

आ  दाखल करणा याच े नाव:-  Asi जमजाळ साहेब  पो. टे. 

कंुडलवाडी 

मो.नं.. 

तपिसक आमलदार:- psi सूयवंशी  सर पो. टे. कंुडलवाडी मो. 

पो. टे. .अिध.नाव व मो.नं:-सपोिन कासले  साहबे मो. 

भेट दणेारे आधी.नाव.मो.नं.9823013730 
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आरोपीचे नाव

उशीराचे कारण

काशीकर सा पो



iksLVs ps  uko foekurG  xqjua %& xqjua 48/2023 dye 307]34 Hkk-n-oh- lg dye 3/25 'kL= vf/kfu;e    fnukad %& 09@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  
foekurG  

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k & 
 fnukad 09/02/2023 jksth 

lka;dkGh 17-30 ok ps lqekjkl 
larks"k duokM ;kps ?kjktoG] 

clarkuxj ukansM iqo'k 02 d-eh-  
 
  
 
 
 
fn’kk o varj %&  
iqosZl 02 fd-eh- varjkoj  
  
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%&  
fn-09@02@2023  
osG 23%31 ok-  
LVs-Mk-ua- 54 
 

xqju@ vijk/k dzaekd   

xqjua %& xqjua 48/2023dye 

307]34 Hkk-n-oh- lg dye 

3/25 'kL= vf/kfu;e  

 

 
 
?kVukLFkG %& larks"k 
duokM ;kps ?kjktoG] 

clarkuxj ukansM iqo'k 02 
d-eh-  
 
  
 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  

 'ks[k ?kqMq firk  'ks[k nLrxhj o; 

50 o"k O;olk;  etqjh jk- 

exnqeuxj ubZvkcknh ukansM eks-u- 

9011144426  

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

    
vkjksih vVd rk osG %& fujad  

[kqyklk %& [kqyklk &lknj fouarh d]oj ueqn rkjh[k osGh o Bdk.kh ;krhy 

vkjksihrkauh lax.ker du tqus HkkaM.kkps dkj.kkou Q;knhps eqyk lkscr HkkaM.ks 

dsyh o vkjksih ;kus ;kps toGhy fiVyus fQ;knhpk eqyxk 'ks- bZjQku 'ks- ?kqMq 

;kps iksVkoj xksGh ?kkyqu ftos ekj;kpk ; dsyk vkgs- oxSjs etdqjkps tckc ek-

ifksu dkdMs lk- ;kauh ?ksr;kus ;kaps vkns'kkus xqgk nk[ky 

- ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek-Jh fl/ns’oj Hkksjs 

mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh mifoHkkx bZrokjk eks ua 7798688865 

iks fu dkdMs iksLVs foekurG eks ua 9923131121]liksfu tk/ko iksLVs 

foekurG eks ua 9765902710] iksmifu cq:dqys iksLVs foekurG eks 

ua 9623652730]]]-gs fnukad 09@02@2023 jksth ps 23%33 ok uksan 

ua- 23  oj jokuk 

?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV i<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks fu dkdMs iksLVs foekurG eks ua 
9923131121 -  
rikfld vf/kdkjh %& iksmifu cq:dqys iksLVs foekurG eks ua 

9623652730 

nk[ky dj.kkj %& liksfu tk/ko iksLVs foekurG eks ua 
9765902710] 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh %& iksmifu Jh fM ds  dne  eks-ua-
9921460435 
lax.kd vkWijsVj%& eiksdkW@2673  fnik dkacGs eks ua 9766812295 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 


