
 

 

पो. टे मनाठा गु.र.नं 03/2023 कलम 65(ई) म.ु ो.का. माणे द 12/01/2023 
 

पो. टे चे 

नाव 

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

मनाठा गुरन 

 03/2023 

कलम  

65(ई) म.ु ो.का.  

गुरन.घ.ता.वेळ व ठकाण  

दनाकं  12/01/2023 रोजी 
च े सकाळ  09:30 वा च े

समुारास खैरगांव चौकात 

ता.अधापुर ज.नांदेड  

 
ग.ुदा.ता.वेळ 

दनाकं:-12/01/2023 

वेळ 14:48 वा. 
न द न ं15 वर  

 
िमळाला  माल:-  

देशी दा  िभगंर  सं या या 
180 ml या 07 बॉटल 

क.अ ं 490 -/   चा 
ो ह शनचा माल  

 

फयाद  :- 

 गणशे टकाराम मुरमुरे 

वय 50 वष यवसाय 

नौकर  पो.हे.कॉ. ब.न ं2495 

नमेणुक पो. टे.मनाठा 
ता.हदगांव नांदेड ज. 

नांदेड म .न. 7350339533 

 
FIR त दलीप का होय. 

 
आरोपी:-  
 

सादर वनतंी क वर नमुद तार ख वेळ व ठकाणी यातील नमुद 

आरोपीयाने आप या ता यात वनापरवाना बेकायदेशीर र या 
चोरट  व  कर या या उ ेशान ेदेशी दा  िभगंर  सं या या 180 ml 

या 07बॉटल क.अ ं  490/-  चा माल बाळगललेा िमळून आला  
वगैरे फयाद व न वर  माण ेगु हा दाखल क न  मा. स.पो.िन 

साहेब यांच ेआदेशान ेपुढ ल तपास कामी HC-1750 देवढे सर यांच े

कडे दला.  
 
तपासीक अिधकार  यांचे नांव- 

HC-1750 देवडे  साहेब  पो टे मनाठा   मो न.ं 9657719136 

 
दाखल करनारा-  
PSO  HC -2231 दाढे सर   साहेब पो. टे.मनाठा म .न.7774050311 

 
पो. टे. भार  अिधकार  यांचे नांव व मोबाईल नबंर:- 

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

 
 

 

 

 



 

पोलीस टेशन माळाकोळ  गुरनं -05/2023 कलम 379 भा द व  . दनांक 12/01 /2023 

पो. टे चे नाव  

माळाकोळ   गरुनं – 

05/2023 

 कलम  

379 भा द व  

 गु.घ. तार ख वेळ ठकाण:- 

दनांक 12/ 01/2023च े 18.30 

ते 19.30 वाजीच े दर यान 

जागरणाचे पडलचे बाजसू 

मोकळे जागेतून मौज े 

माळेगाव. 

 
 

दशा व अतंर:  

द णेस 12 Km 

  

गु हा दाखल:-  

दनांक 12/01/ 2023  

चे 15:38 वा. 
न द नंबर 10 वर 
 
 
 

फयाद चे नाव :- 

बालाजी बापूराव आंबटवाड व 28 वष 

यवसाय िम ी राहणार बा ळ 

तालुका कंधार  नांदेड 

मो.नं.8698805694 

 

   आरपीचे नाव:-  अ ात  

 

गेला माल:- MH-26 y- 6907 लाल 

रंगाची पॅशन ो कंमत अदंाजे 20000 

पयाची मोटर सायकल ज ुवा. 
 

उिशराच ेकारण .. 

फयाद ने मोटरसायकलचा शोध घेऊन 

िमळून न आ यामुळे व आज रोजी 
पो टेला येऊन त ार द याने. 

खलुासा:- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद  याची मोटर सायकल MH-26 y- 6907  लाल 

रंगाची फॅशन ो जिुन वापरती कंमत अदंाजे 20000 पयाची 
मोटर सायकल ह  कोणीतर  अ ात चोर याने चो न नेली 
वगरेै जबाबाव न मा. सपोिन साहेब यां या आदेशाने गनेुहा 
दाखल. 

  

दाखल करणार:- 

NLPC/2623 गु टे पो टे माळाकोळ . 

     

तपािसक अमंलदार :-  

पोहेकॉ/2504 कदम माळाकोळ   मो.नं.9823031407 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

  मा. स पो िन डोके   पो टे माळाकोळ   मो. .8652147575 

 
 

 

 
 
 

 



 

पोिलस टेशन हमायतनगर ग.ुर.न.व कलम 06/2023 कलम 324, 325 भादवी.  दनांक 12/01/2023 

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

फया दचेनाव, प ा व मो. .  खुलासा 

हमायतनगर गु.र.न. 
06/2023  

कलम  

324, 325 
भादवी.  
 

गु हाघडला ता. वेळ व 
ठकाण   

द .15/12/2022 रोजी 
15:00 वाजता या 
समुारास वडगाव िशवार 
ता. ह.नगर  

पवुस 7 कमी.  

गु हादाखल ता रख, वेळ 
व टेडा न द :- 

द. 12/01/2023  

रोजी 15:10 वा  .टेडा .
19 वर     

उशीराचे कारण :-  

आज रोजी पो टेला येवुन 
फयाद द याने.  

फया दचेनाव, प ा व मो. .  

सुदाम ल मण ताडकुले वय 63 वष 
यवसाय शेती रा. ड गरगाव  

ता. मुदखेड ज. नांदेड       

मो. . 8698672677 

 

आरो पचे नाव व प ा :-  

 

आरोपी अटक :- नाह   

 

सादर वनंती क वर नमदु ता रख, वळे  व ठकाणी यातील 
फयाद  हे यांची चलुती मरण पाव याने ित या 
अं यसं काराला आल ेहोते, अं यसं कार क न पतु या दप 
ताडकुले यां या सोबत गावात जात असताना यातील आरोपी हे 
र यात भटेल,े यानंा थोडे बोलायचे आहे असे हणनु थांबल े
असता यातील आरो पने यां या हातातील का ठणे फया द या 
डो यात मा न ॅ चर केल.े वगैरे जबाबाव न मा. पो. िन. 
साहेब यां या आदेशाने पु ढल तपास बीट ना.पो.कॉ. 1966 
आउलवार यां याकडे दला. मो. . 9763255035  

 

दाखल करणार :- 
पो.हे.कॉ. लायक शेख बन 2281 पो. ठाणे अ6मलदार पो टे 
हमायतनगर मो. . 7888218751  
ठाण े भार  अिधकार  यांचे नाव व मो. . :- 
 ी. ब. ड.भसुनुर साहेब पो. िन. पो टे ह.नगर 
 मो. . 9834774799 

 

 
 

 

 



पोलीस टेशन हमायतनगर आ ं,नंबर,०२/२०२३कलम,१७४, ह.आर. प.िस. माणे दनांक  .   १२/01/2023 

पोलीस टेशन  आ ं,नंबर,क
लम, 

 

आ .घ.ता.वेळ व ठकाण / दाखल 
तार ख 

खबर,देणायाचेनाव,प ा, 
मोबाईल नंबर 

खुलासा 

हमायतनगर 
 
 

आ ं ,नंबर  

,०२/२०२३ 

कलम, 

१७४, 
Crpc  
 
 
 
 
 
 
 

 

द.१०/0१/२०२३ 

रो जच,े००:२५वाजताच,े समुारास 

सरकर , दवाखाना 
भोकर( ािमण)अपघात वभाग. 
 
आ ं, दाखल,ता .वळे .व टेडानबंर 

दनांक१२/0१/२०२३ 

रोजी १७.००, वाजता 
न द नंबर,२३ वर 
 
उिशराचेकारण,,,,,, 

आज, रोजी पो टे भोकर,येथनू, 
कागदप े ा झा याने 

खबर,देणायाचेनाव,प ा,  

एस.ड .पांढरे,पोहेका, 
/बन,२०९०पो टे,भोकर 
 
 

मयताचे नाव,,,,,, 
दिलप, पता गगंाराम पवार 

,वय ३८ वष राहणार वाय 
वाड  तांडा तालकुा 
हमायतनगर ज हा नांदेड 

 
मरणाचे कारण,,, 

 वषार  औषध प याने 
मृ य ू
 
 

सादर वनतंी क  वर नमगु ता वळे  व ठकाणी 
यातील,मयत हा वषार  औषध प याने या ामीण 

णालय भोकर येथ ेशे रक, के याने तो उपचारादर यान 
मरण पावले अस याचे पो ट भोकर यथेनू कागदप  ा  
झा यान े मा.,पोिन, साहेब यांच आदेशान े वर माणे आ  
दाखल क न पुढ ल तपास Asi,,कदम यांचेकडे दला 
 

तपासीक अमलदार- 

Asi,कदम,पो टे, हमायतनगर मोबाईल नंबर७३५०६७१२३९ 
 
दाखल करणार 

-पोहेका ,लायकशेख,बन.२२८१, पो टे, हमायतनगर,  

मोबाईल नंबर ७८८८२१८७५१ 
 
ठाण े भार  अिधकार  यांच ेनाव व मो. . :- 
 ी. ब. ड.भसुनुर साहेब पो. िन. पो टे ह.नगर 
 मो. . 9834774799 

 

 
 

 

 



पोलीस टेशन कनवट िमिसगं नबंर 01/2023 द. 12-01-2023 

पो. टे चे 

नाव 

गुरं न व कलम गु हा घडला तार ख व वेळ फयाद  आरोपी थोड यात हक गत 

कनवट   िमसींग न.ं  :- 

 01/2023 
 

 हरवले या य  च ेवणन:-  

1 रंग - गोरा,   
2 उंची - 4 फूट 5 इंच  

3 बांदा म यम  

4 डोळे बार क व काळे  

5 केस काळे व लांब 

 6 िश ण सातवी पास 

 7 भाषा मराठ  

 8 पोशाख लाल रंगाचा टॉप 

पांढ या रंगाची लेगीज व 

ओढणी 
 9 खून कपाळावर जखमेची वण 

 

हरव याची  ता. , वेळ व  

ठकाण :- 

द. 09/01/ 2023 रोजी 
सकाळ  10.00  वा . ते 17.00 

चे सुमारास राहते घरातनु 

पो णमा नगर गोकंुदा ता. 
कनवट  

 

द णेस 02 कलोमीटर  

 
 

 िमसींग  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 12-01-2023  

चे 12.55वा.  
न द नंबर :- 21 

 
 

फयाद  चे नाव-  

 
 

हरवले या य  चे नाव- 

 
 

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 
 

आरोपी अटक :- --- 

 
 

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

देणार ितची मुलगी ह  घरातनू काह  एक न सांगता िनघनू गेली 
आहे ितचा आज पावतो नातेवाईकाकडे वचारपसू व शोधाशोध 

केली असता ती िमळुन आली नाह  वगरेै मजकुराचे अजाव न 

मा.DO  सा.यां या आदेशाने िमिसंग दाखल क न पुढ ल कायवाह  

कामी बट पो.हे.का./1952 क लाळे यांच ेकडे दले.  

 

दाखल करणार :-  

पो.हे.कॉ/1766 पवार  पो. टे. कनवट 

 मो. नं. 9011051766 

 

तपािसक अमंलदार :-   

पो.हे.का/1952 क लाळे  पो. टे. कनवट  

 

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

मा. स.पो.  िन.साहेब पो. टे. कनवट  

 मो. नं. 9422242568 

 

 

 

 
 
 

 
 

 



पोलीस टेशन भोकर गुरन 16/2023 कलम 341,324,143, 146,147,149, 504, 506 भादवी दनांक 12/.01/2023  

पो. टे 

चे नाव 

गुरं न व कलम गु हा घडला तार ख व वेळ फयाद  आरोपी थोड यात हक गत 

भोकर गरुन- 

16/2023  

कलम  

427, 341,324 
,143,146, 147 
,149,   504, 

506  भाद व 

 
 
 

उिशराच ेकारण- 

फयाद  पो टला 

आ यावर दाखल 

  

 गु हा घडला तार ख व वेळ 

दनांक- 11/01/2023 चे 

दपुार  14.00 वा  

रोडवर मौज े धावर  ता. 

भोकर  

 

दशा व अतंर- 

उतरेस 12 क मी  
 
 

दाखल तार ख व वेळ- 

द.12/01/2023  

चे 14/52 वाजता 

न द मांक-21 

 
 

फयाद   

 

आरोपी--- 
 

खलुासा सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीतांनी 

संगणमत क न हदगाव ते भोकर येणारे रोडवर मौज ेधावर  गावाजवळ या या 

मोसा आडवुन फयाद स आरोपी हणाले क , तु ह  मा या मुलीली जेवनासाठ  का 

आमं त केले या कारणाव न िशवीगाळ क न थापड बु यांने मा न आरोपी . 1 

यांने हातात कु-हाड घेवुन फयाद चे उज या हातावर मा न जखमी केले व जव े

मार याची धमक  दली वगरेै मजकुराचे जबाब व न मा पो िन साहेब यांच ेआदेशाने 

गु हा दाखल क न पुढ ल कायवाह  कामी बट/पोहेकॉ 2820 जाघव यांचेकडे दला. 
 

दाखल करनार  

ASI लेखुळे पो. टे भोकर मोन 8308292298 (pso 

 

तपास कामी 

 पोहेकॉ 2820 जाधव  पो टे भोकर मो. नं. 9823227195 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



पोलीस टेशन मुदखेड िमिसगं मांक 02/2023 दनांक 12/01/2023 

पोलीस 

टेशन 

गुरन व कलम/ 

िमिसंग 

िमिसंग.घडला तार ख वेळ व ठकाण/ 

नंबर 

फयाद च ेनाव व प ा/ अजदाराचे नाव/ 

आरोपीच ेनाव व प ा 
थोड यात हक कत 

मुदखेड  िम सग मांक 
02/2023 

 
 

हरिवललेा तारीख वेळ व ठकाण- 

 दनांक 06/01/2023 च े12.00 वाजता 
च े सुमारास मौज े खुजडा येथील गजानन 
कुरे यां या शेतातून मौजे खुजडा िशवार 
 

 पि मेस 15 कमी 
 

 िम सग दाखल तारीख व वेळ-  

दनांक 12/01/2023  

च े18 45  

टेशन डायरी नंबर 19 
 

 

हरवललेा इसमाचे वणन- 

 िश ण 9 वी,उंची 5 फूट,वण 

सावळा,अंगात िपवळे शट िवटकरी 

रंगाची पॅ ट,पायात च पल, बांधा 

मजबूत,भाषा मराठी व हदी.  
 

अजदाराच े नाव – 
  
 
 

हरिवले या इसमाच ेनाव-  

दवेानंद बबन बनसोडे वय 22 वष 
राहणार पांडुरंग नगर नांदडे ह ली 
मु ाम खुजडा तालुका मुदखेड 
    
 
 
 
 
 
 

खुलासा- सादर िवनंती क   यातील अजदार यांनी अज दला क  वर नमूद 
तारीख वेळी व ठकाणी व न माझे पती दवेानंद बबन बनसोडे ह े
आजीला भेटून व पैसे घेऊन येतो असे हणून गेला तो अ ाप पाव े तो 
आला नाही नातेवाईकाकडे व इतर ठकाणी शोध घेतला परंतु िमळाल े
नाही तरी शोध हो हावा वगैरे अज द याने पुढील कारवाई तव पोहकेा 
/2721 शद ेयांचे कड े दले.   
 

दाखल करणार – 

पोहकेा /231 एस.बी.फोलेल ेपोलीस टेशन मदुखेड 
 

तपासीक अंमलदार-  

पोहकेा /2721 शद ेमो. .  86690 08767 

आरोपीचा पूव इितहास:---- 
 

 

 
 

 



पोलीस 

  

 
 
 

 

 

 

 
 



 पो. टे वमानतळ गुरनं 11/2023कलम  498 (अ), 323, 504, 506, 34 IPC दनांक 12/.01/2023    
िज हाव 

पो. टे.चनेाव 
गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शेरा 

िज हा नांदडे, 
पो. टे. 
 िवमानतळ 

गु.घ.ता.वेऴ व ठकाण- 

दनांक 01/03/2011  ते दनांक 

08/01/2023 चे 10.00 वा 

जवाहरनगर नांदेड  

 

 द ीणसे 01 क.मी. 
 

गु. दा. ता वेळ –  

द. 11/01/2023 रोजी 

वेळ – 19.13 वा.  

 टे.डा. नं. 32   

 

 
 
पो. टे वमानतळ  

गुरनं 
 11/2023 

कलम   

498 (अ), 323,  

504, 506, 34 
IPC 

फयाद -  

 

आरोपी –  

  
 

खुलासा -सादर वनतंी क ,वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी 

यांतील आरोपीतांनी संगणमत क न फयाद स माहे न 

घरबांधकामासाठ  10,00,000/-  घवुेन ये हणनु शाऱ र क 

व मानसीक ास देवुन उपासी पोट  ठेवल.े व वेळो वेळ  

फयाद चे पतीने पैस े का आणत नाह स हणुन िशवीगाळ 

क न लाथा बु यांनी मारहान केली व पैसे आणल ेनाह  तर 

घरात येवु नको असे हणुन घरातुन हाकलुन दल.े 

फयाद चे जवीतास यांचे पासनु धोका आहे. वगरेै 

मजकुराचे जबाबव न मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदेशाने 

गु हा दाखल क न पढु ल तपासकामी NPC 591 नागरगोजे  

यांचे कडे दे यात आला. 
 

दाखल करणार – 

 पोहेकाँ/748 कनाके  मो.नं. 9923888322 

 

तपास करणार –  

पोना/591 नागरगोजे मो.नं.8412879395 

 

 

 

 

  



 

पोलीस टेशन हमायतनगर येथील दैनं दन गु हे अहवाल दनांक  .   १२/ 01/2023 

पोलीस 
टेशन  

गरंुन कलम  आ .घ.ता.वेळ व ठकाण / दाखल 
तार ख 

फयाद चे नाव प ा 
मोबाईलनंबर 

खुलासा 

हमायत 

नगर 
 
 

भाग०६,, 

गुरंन 

०७/2023 

कलम 

,१२अ.मुजूका 
 
 

 

आ .घ.ता.वेळ व ठकाण  

दनांक १२/0१/२०२३ रो ज १८:२० 
वाजताचे समुारास द ाभमूी 
चौकात सावजिनक जागते ॉपर 
हमायतनगर ापर हमायतनगर 

 
गु हा,दाखल,ता .वेळ . 

व टेडा नबंर 

दनांक१२/0१/२०२३ 

रोजी १९:१७ वाजता 
टे.डा. न.ं    29 

 
िमळालामाल,,,, 

नगद ,,,,१७६०/ पय,े बॉल पने, 

िच या,असा.ऐकुन,१७६० पयेचा 

फयाद चे नाव प ा   

बालाजी गो वंदराव महाजन 
वय 39 वष यवसाय 
नोकर , सपोनी,पो टे, 
हमायतनगर 

मोबाईलनंबर९६८९७०७०३८ 
 
 
आरोपीचे,नाव,प ा,,,,  

 

 
आरोपीअटक ---  
 
 

सादर वनतंी क  वर नमगु ता वळे  व ठकाणी 
यातील आरोपी हा द ाभमूी चौकात सावजिनक 
जागेत क याण लोज नावाचा मटका खळेत व 
खेळवीत असताना िमळून आला वगैरे फयाद व न 
बाजूस माणे गु हा दाखल क न पुढ ल तपास 
कोणी साहेब यां या आदेशाने पोहे का िसंगलवार 
यां याकडे दला  
  

दाखल करणार - 

पोहेका,लायकशेख,बन.२२८१, पो टे, हमायतनगर, 
मोबाईल नंबर७८८८२१८७५१ 
तपािसक, अंमलदार,,  

पोहे का िसगंनवाड,बन,२३०३ पो टे, हमायतनगर  

मोबाईलनंबर,९०४९०७८५२१ 
पो .टे.भार  अिधकार  

बी .ड.भसूनुरपो टे , हमायतनगर मो .9834774799   

 

 
 

  



     
       

 

    
    

        
    

              
          

      

                  

    

    

    

                
                          

    
    

  
    

      
  

        
      
            
                  

  
    

          
        

        
      

    
  

        
  

      
          
      

  

                              
                    

                    
                    

                    
                
                

                    
                      
      

  

    
            

                                  

    
                
  

      
          

 

 

 

  



       

पोलीस टेशन माळाकोळ   दैनं दन गु हे अहवाल दनांक 12/01 /2023 

  
      

          
  

              
          

      

                 

पोलीस 

टेशन 

माळाकोळ   

गरुनं – 

06/2023 

 कलम 

324,323 
,504,506, 

34 भा द व  

 ग.ुघ. तार ख वेळ ठकाण:- 

 दनांक  10/ 01/2023 चे 

19.00 वाजताचे सुमारास 

फयाद च ेघरासमोर रोड 

लगत मौज ेबोर  (ख)ु पूवस 

15 कमी  
 
 

दशा व अतंर:  

पूवस 15 क िम 

 

गु हा दाखल:-  

दनांक 12/01/ 2023  

चे 19:47 वा. 
न द नंबर 11 वर 
 
 
 

फयाद चे नाव :- 

   आरपीचे नाव:-  

 

उिशराच ेकारण . 

औषधोपचार क न फयाद ने आज 

रोजी पो टेला येऊन त ार द याने  

खलुासा:- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
आरोपीतांनी संगणमत क न फयाद स व ितचे पतीस मागील भांडणाचे 

कारणाव न हने डो यात दगडाने मारहाण क न व इतर आरोपीतांनी 
थापडा भु याने मारहाण क न नालीत पाडून मारहाण क न िशवीगाळ 

क न जीव ेमार याची धमक  दली वगरेै जबाबाव न सपोनी डोके साहेब 

यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी बट HC 2308 

राठोड यांच ेकडे दे यात आला आहे  

 

दाखल करणार: 

-NLPC/2623 गु टे पो टे माळाकोळ . 

 

तपािसक अमंलदार :- 

 पोहेकॉ/2308 राठोड माळाकोळ   मो.नं.9284536640 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . 

मा. स पो िन डोके मो. .8652147575 

 

 

 

 

  



 
 

पोलीस टेशन मुदखेड ग.ुरं.न.11/2023 कलम 379, भा. द. व.  दनांक--12.01.2023 

 अ. 

. 

 ज हा 
पो टेचे नाव  

 गु. घ. ता. वेळ व ठकाण    गु.रं.न.व कलम   फयाद  व आरोपी नाव  गु ाची हक कत  

1.  पोलीस 

टेशन 

मुदखेड  

 ग.ुघ.ता. 
दनाकं-09.01.2023  

 वेळ 22.00   त े

द.10.01.20230च े सकाळ  

06.00वा च े  दर यान वेळ 

न क  नाह  फयाद च े घरा 
समो न िश क कॉलनी 
मुदखेड 

 
 गु हा  दाखल दनांक-

12.01.2023  

वेळ 20.54 

 न द मांक 20 

 ग.ुरं.न. 

11/2023 

कलम  

379 भा द व.    

 
गलेा माल- 

 ह डा कंपनीची 
शाईन मो.सा 

.MH-26 BG-

4505 कंमत 

20,000/-  

अंदाज े जुनी 
वापरती 

फयाद -  

पं डत शेषराव गाढे वय 

38 वष यवसाय टेलर 

काम राहणार िश क 

कॉलनी मदुखेड 

ता.मदुखेड ज हा नांदेड   

मो. न.ं9922532993 

 
 
 आरोपी -- अ ात 

 खलुासा -- सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद  यांनी यांची घरासमोर लावललेी ह डा 
कंपनीची शाईन मो.सा. MH-26,BG-4505 जचा चचेीस 

.me4jc657hh7007006 व इं जन .jc65e71249762 असा 
असललेी जुनी वापरते कमती अंदाज े 20,000  ची कोणीतर  

अ ात चोर याने चो न नलेी आहे वगैरे मजकुराच े जबाब 

व न गु हा दाखल माननीय पोलीस िनर क  साहेब यांच े

आदेशान ेगु हा  दाखल 

 
 तपासीक  अिधका याचे नाव –  

पो.हे.का.1375 ठाकूर पो. टे.मदुखेड   

 दाखल करणार— 

पो.हे.का.231 फोले पो. टे. मुदखेड  

 

 

 

  



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. नं. आरोपी 
चे नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

मांडवी गु न न.ं  :- 

 04/2023 

कलम-: 

 452,323,504 
,506,143 

,147,149 भा.द.वी   
 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ  व 

ठकाणी :-  
 द.11/01/2023 रोजी रा ी 11 

वाजताच ेसमुारास फयाद  च े

घर    मौज ेबेगमबाई तांडा ता. 
कनवट  

  

गु हा  दाखल ता. व वळे :-  

द. 12/०1/२०23 

 च े19.27 वा.  
न द नंबर :- 15 वर  

 
उिशराचे कारण –  

आज रोजी पो टेला त ार 

द यान े 

फयाद  –  

 
आरोपी चे नाव :- 

  
 

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 
आरोपी अटक :- िनरंक 

 

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

फयाद च े सनुेकड ल लोक फयाद  व सनुेत झाले या 
सकाळ या भांडणाव न आरोपी मांक एक त े सहा सव 

राहणार शेख फर द वजरा तालुका माहूर हे ू जर वाहनाने 

गावात यऊेन फयाद च ेघरात घसुून फयाद वर ितचा द र 

दलीप भीमा राठोड यास गैर काय ाची मंडळ  जमनू घरात 

घसुून िशवीगाळ क न कापड बु यान ेमारहाण क न जीवे 

मार याची धमक  दली लोकांवर कायदेशीर कायवाह  

कर यात यावी वगैरे त ार  व न गु हा दाखल क न 

मा.सपोिन िशवरकर साहेब यां या आदेशान े बट पोहेका 
1657 जामुवतं कदम यां या कडे दला. 
 
दाखल करणार – 

NPC/2720 अ वल ेमो. .9511212420  

तपािसक ---  

पोहेका 1657 कदम पो टे मांडवी  मो. नं. 7218242057 

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

 स.पो. िन. िशवरकर साहेब पो. टे. मांडवी  
मो. न.ं ९९२२३२२३१२ 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                   

पोलीस टेशन हमायतनगर येथील दैनं दन गु हे अहवाल दनाकं  .   १२/ 01/2023 

पोलीस टेशन 
हमायतनगर 

गुरंन/ कलम, 
  

गु हा.घडला,ता .वेळव ठकाण  
 

फयाद चे नाव प ा मोबाईलनंबर खुलासा 

हमायतनगर 
 
 

गुरंन 

0८/२०२३ 

कलम, 

२९४,३२३ 

,५०४,५०६ 

,३४,भादवी 
 
 
 
 

दनांक१२/१/२०२३ रोजी 
१६०० वाजताच े

समुारास,मौज,ेदरेसरसम 
फयाद चे घरासमोर 

 
द णसे,१३ कमी, 
 
 
गु हा दाखल,ता. 
वेळव ठकाण,,,,,  

दनांक,१२/0१/२०२३, 

वेळ २०:३६ 

,न दनबर, ३० वर 
 
 
 
 
 
 

फयाद चे नाव प ा   

ब सी पता,जेथा,जाधव,वय,६६ 

वष यवसाय शेती, 

राहणारदरेसरसम,(िभषािचवा ड)  

मोबाईल नंबर ९५१८५२१९४९ 

 

आरो पच,ेनावप ा,, 
 
 

आरोपीअटक,, नाह  

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 
आरोपी यांनीसंगमत,क ण, फयाद  याने आम या जागेत 
कचरा का टाकला आहेअस,े वचारवतंाने, यातील 
आरोपीनेिश वगाळ,क ण, मारहाण 
केलीव,उज य,हातासमारलागनु, र  िनघाली ते हा ितची सनू 
सोडव यास आली असता ितला पण िछनालंड असे हणनू 
अ ील िशवीगाळ केली ितला पण थापडा भुकेने मारहाण 
क न तु हाला खतम करतो अशी धमक  दली वगैरे 
त ार व न वर माण े गु हा दाखल क न कोणी साहेबां या 
आदेशान े

दाखल करणार - 

पोहेका,लायकशेख,बन.२२८१, पो टे, हमायतनगर,  

मोबाईल नंबर ७८८८२१८७५१  

 तपास 

Asi, कदम, पो टे, हमायतनगर  मोबाईल नंबर७३५०६७१२३९ 

पो .टे.भार  अिधकार    बी .ड.भसूनुर मो.9834774799   

 

 

 

  



            
 

  
 

               
         

  
  

 
 

  
   
  

  
  

   

    
    

   
  

     
  

 
     

 
   

    
     

   
       

    

 
 

 
    

            
          

       
       

        
  

  
  

    
 

     
       

  

 

 

 

  



 

पोलीस टेशन भोकर गुरन 17/2023 कलम 326,354, 323, 504, 506,34 भादवी दनांक 12/.01/2023  

पो. टे चे 

नाव 

गुरं न व कलम गु हा घडला तार ख व 

वेळ 

फयाद  आरोपी थोड यात हक गत 

पोलीस 

टेशन 

भोकर 

गरुन 

 17/2023  

कलम 

326,354, 323, 
504, 506,34 

भादवी 
 
 

उिशराचे 

कारण- 

फयाद  

पो टला 

आ यावर 

दाखल 

  

 गु.घ.ता. वेळ व 

ठकाण –  

दनांक 12/01/2023 

रोजी 16.00 वा.  

फया दचे घरा समोर 

रोडवर मौज ेिचतगीर  

ता. भोकर  

 

उ रेस  15 km 

 

दाखल तार ख व वेळ- 

द.12/01/2023 चे 

20/58 वाजता 

न द मांक-40 

 
 

फया द-  

िशवशंकर दलीप कदम वय 

16 वष यवसाय िश ण रा. 

िचतगीर  ता. भोकर ज. 

नांदेड मो.न.ं 9689490059 

 
 

आरोपी - 
  
 
 
 

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

करन लहान मुलाचे भांडणाचे कारणा वर फया दचा आई स वता हस आरोपी मांक 01 

याने वाईट उ ेशाने हात ओदैन वनयभंग क न आरोपी ं माक 02 हने ितचे केस ध न 

थापड बु याने मारहाण केली व आरोपी ं माक 03 याने हातात कु-हाड घेवून फया दचे 

आई स वता हचे डा या हाताचे दंडावर व कोप-याच ेखाली कु-हाड ने मा न गभंीर दखुापत 

केली तसेच फया दचे डा या दंडावर कु-हाड  चे तु याने मा न मु का मार दला तसेच 

िशवीगाळ क न जवे मार याची धमक  दली वगरेै मजकुराचे जबाब च न वर माणे 

गु हा दाखल क न मा, पो.िन. साहेब यांच ेआदेशाने पुढ ल तपास बीट ASI देवकांबळे 

साहेब यांच ेकडे दला. 
 

दाखल करनार  

ASI लेखुळे पो. टे भोकर मोन 8308292298  

 

तपासीक अमंलदार –  

ASI देवकांबळे मो.नं. 9623979181 

 

 

 

 

  



  

पोलीस टेशन मु माबाद  गरुन.ं07/2023 कलम 279.304.(अ) भादवी    दनांक 12/.01/2023 
  

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना का/  फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर आरोपीचे नाव 

व प ा आरोपी अटक होय नाह  
हक कत 

पोलीस 

टेशनचे नाव 

मु ामाबाद 

ग.ुर.न. 

07/2023  

कलम 

279,304(अ) 

भा द व 

 
 
 
 

गु हा घ. ता.वेळ ठकाण- 

द.26/12/2023 रोजी वेळ पहाटे 

04.00वाजता सुमारास िनवळ  

तालुका मखुेड िशवारात पुलावर 

मु माबाद ते मुखेड हायवे रोडवर 

 
 

गु हा  दा. ता.वेळ  

दनांक 12/01/2023  

चे 13.34 वाजता  
न द 20 

 

उिशराच ेकारण – 

आज रोजी पो टला येऊन त ार  

जबाब द याने दाखल 

 
 

फयाद - 

नागनाथ ल मण येळगे वय 45 वष 

यवसाय शेती व सरपंच राहणार 

क लवाड  तालुका जु कल ज हा 
कामारेडड  तेलंगणा  
मोबाईल नंबर 6305786163 

 

आरोपी- 
 

मयत— 

1 )हानमंत नागनाथ येळग ेवय 

20वष राहणार क लवाड  तालुका 
जु कल ज हा कामारड  तेलंगणा.  
2 )तानाजी माधव सुरनर राहणार 

राळगा ता.अहमदपूर ज हा लातरू 

खलुासा -सादर वनंती क  नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील मयत आरोपीने आप या ता यातील मोटार सायकल 

ह  हाय गाई व िन काळजीपणाने भर हवाधाव वेगात चालवून 

मोटार सायकल  ह  पुलाव न पाडून जखमी होऊन वतःचे व 

पाठ मागील बसले या सा ीदाराच ेमरणास कारणीभूत झाला 
वगरेै व पाच े फयाद व न गु हा दाखल 

 

 गु हा दाखल करणार–. 

HC2068 कांगणे मो नंबर.8459537419 

 

तपासी अिधकार :-  - 

सपोिन जाधव पोलीस टेशन मु माबाद 

मो.न.8999881900 

 

पो.. टे. भार  अिधकार .- 

सं ाम उ व जाधव.स.पो.िन.ओ. टे 

मु माबाद.मो.न.8999881900 

 

 

 

  



 

पो टे मरखेल ग ुर नं 13/2023 कलम भा.द. व कलम 324,323,504,506,34 ipc द 12.01.2023 

पो. टे. चे 

नाव  

गुरन /  व कलम  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग घडला व दाखल  फयाद  चे नाव व प ा व मो. नं. आरोपी चे 

नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

मरखेल ग ुर नं  
13/2023 

कलम 

324,323, 
504,506,34 

भाद व  

 
 
 
 
 

िमळाला माल 

- िनंरक 

 

गु हा घडला ता., वेळ व ठकाण  -  

द 12/01/202 रोजी  19.00 

वाजताचे दर यान फयाद चे 

घरासमोर रोडवर मौज ेहाणेगाव 

तालुका देगलूर 
 
 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 12/01/2023 

चे 21.51 वा.  
न द नंबर :- 20 वर 

 
 
 

फयाद  चे नाव :- 

  हनुमंत पता मा णक 

पडप ले वय 35 वष यवसाय 

शेती राहणार हाणेगाव ता. 
देगलूर  

मोबाईल न.ं7558209911 

 

FIR दले का होय/नाह  :- 

होय. 

  

आरोपी चे नाव – 

आरोपी अटक - िनरंक 

सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  हा आप या 
घरासमोर मोबाईल बघत बसला असता यातील आरोपीतानी संगणमत क न 

तू आम या घर  येऊन आम या बायानंा हरभरा व कापसू चोरले हणून का 
हणालास असे हणून मा या डो यात लाकडांनी मा न डोके फोडून 

मु कामार मारला व िशवीगाळ क न जीव े मार याची धमक  दली वगरेै 

फयाद व न गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी मा. सपोिन. म े साहेब 

यां या आदेशाने बट पोहे का 94 शेख यां याकडे दला. 
चेकिल ट ची पूतता केली आहे :-  

 

दाखल करणार:-  

PSO- NLPC 1206 शेख पोिलस टेशन मरखेल  

मोबाईल नंबर 9552516287  
 

तपास करणार –  

HC 94 शेख मो.7776067774 
 

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

 पोिन गु टे सा पो. टे. मरखेल मो. नं. 8830564618 

 

 

 

  



 

पोलीस टेशन हमायतनगर येथील दैनं दन गु हे अहवाल दनांक  .   १२/ 1/2023 

पोलीस 
टेशन  

ोगुरंन 
 

गु हा.घडला,ता .वेळव ठकाण  
 

फयाद चे नाव प ा मोबाईल 

नबंर 

खुलासा 

हमायत
नगर 
 
 

ोगुरंन 
09/2023 
कलम, 

६५(इ( 

मु ो,अ ट, 
 
 
 
 
 

 

गु हा.घडला,ता .वेळव ठकाण  

दनाकं१२/१/२०२३ 

 रो ज,१८:४५ वाजता,मौज,ेकौठा 
तांडा,ता .हमायतनगर , 

उ रेस ,११  कमी 
 

गु हा दाखल,ता .वेळ  

.व ठकाण,,, 
दनाकं,१२/0१/२०२३ 

रो ज,२१:०९,वाजता 
,न द,नंबर ३२ वर 
 

िमळालामाल,,,,,, 

देशी दा ,िभं ी  

सं ा,९०,एम.एल, या,,२४ 

बाटल, ये क,३५, माण,े 

ऐकुन, कमित,८४०, पयाचा, ो.
गु हाय्ाचा,,माल 

फयाद चे नाव प ा  

कोमल, बालाजी,कांगण ेवय 49 

वष यवसाय नोकर  

म हला.सहा.पोउपिन,पो टे, हमा

यतनगर, ो.न,ं९९२१६२३३३३ 

 
 

आरो पच,ेनाव,,प ा,,,,,, 
,  
 

आरोपीअटक,,,,, नाह  

 

 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व व 
ठकाणी यातील आरोपी बाई हन ेआप या ता यात 
आप या ता यात देशी दा  िभगंर  
सं या या९०,एम.एल.२४बाटल,, कमती,८४०/ पयांचा

,माल , वनापरवाना बकेायदेशीर र या चोरती व  
कर या या उ ेशान े चोर ट, व ,कर त, असताना, 
िमळून आ याने वर माण ेगु हा दाखल क नपढु ल 

तपास,मा .पोिन  साहेब,यांच, आदेशान,ेम.पोउपनी,कागंण,े 

याडम यां याकडे दला मोबाईल नंबर९९२१६२३३३३ 
 

दाखल करणार - 

पोहेका,लायकशेख,बन.२२८१,पो टे, हमायतनगर, 
मोबाईल नंबर ७८८८२१८७५१  

पो .टे.भार  अिधकार  

बी .ड.भसूनुर  पो टे, हमायतनगर मो.9834774799  

तपास करणार –  

म.पोउपनी,कांगण,े मोबाईल नंबर९९२१६२३३३३  

 

 

 

  



 
पो. टे. उ माननगर ो गुरन ं05/2023 कलम 65 ई म. दा. का माणे द 12/01/2023 

ज हा/ठाणे  गुरन ं/ कलम  गु.घडला /गु हा दाखल/  ता . वेळ व 
ठकाण 

खबर देणार यांचे नाव व 
प ा फयाद / आरोपी 

  हक कत  

पो. टे. 
उ माननगर 
ज.नांदेड  

गरुनं 

 05/2023 

कलम  

65 ई माणे  

 
गु हयाचे कारण :-- 
वनापरवाना 
बेकायदेशीर हो या 
देशी दा  िभंगर  सं ा 
चा ॉ माल 
बाळगलेला हणून  

 
 

उिशराचे कारण :--
  नील 

 

गु हा घडला.ता वेळ  

ठकाण  :---  

द 12/01/2023 चे 18.20 व मौजे 
धानोरा तालुका कंधार आरोपीचे 
घरासमोर रोडचे बाजूला मोक या 
जागेत सावजिनक ठकाणी  
अतंर व दशा   :--  

द ण 18 क.मी  
गु हा दाखल.ता.वेळ :-  

द 12/01/2023  

वेळ 23.12 वा 
 टे डा नं 28 

 
िमळाला माल :-- देशी दा  
िभंगर  सं याचे कागद  लेबल 
असले या 180 एम एल मते या 
काचे या सीलबंद एकूण 31 बॉटल 

येक  कंमत स र पये माणे 
असा एकूण 2170 पयाचा ो 
गणुाचा माल   

 

फयाद चे  नाव नाव :-- 
िनळकंठ रामचं  ीमंगले 
वय 42 वष पो ना बं न 
11 19 नेमणूक पो ट 
उ मान नगर ज हा 
नांदेड  

मो नंबर 95 11 64 54 33 

 
आरोपीचे नाव :-- 

 

 
आरोपी अटक :-- नाह   

खुलास :- सदर वनंती क  नमूद तार ख वेळ  व 
ठकाणी यातील नमूद आरोपीने वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या देशी दा  िभंगर  सं ा या 180 एम 
एल मते या काचे या सीलबंद 31 बॉटल येक  70 

पये माणे एकूण 2170 पयाचा ो गु ाचा माल 
चोरट  व  कर याचे उ ेशाने ता यात बाळगले या 
िमळून आ याने वगरेै फयाद व न सदरचा गु हा 
दाखल क न पढु ल तपास कामी मा.सपोिन भारती 
साहेबांचे आदेशाने NPC 1119 ीमंगले यांचेकडे दला  

 
दाखल करणार :--   
HC 1964 म के साहेब मो. न 9923189964 पो. टे . 
उ माननगर ता. कंधार ज.नांदेड  

तपािसक अमंलदार :-- 

NPC 1119 ीमंगले मो. न 7414945161 

 पोलीस टेशन उ माननगर मो नं  
पोलीस टेशन भार  अिधका-याचे नाव व मोबाईल 
नंबर :--  

मा.स.पो.िन भारती  साहेब पो. टे. उ माननगर 
मो.नं.  83789 89949 

 

आरोपीचे पूव इितहास           िनरंक 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई         िनरंक 

 



िदनांक12.01.2023 



िदनांक12.01.2023

 

  



 

पोलीस ठाण ेमखेुड गु ाची  मा हती      दनांक 12/01/23 

 

पो टेचे 

नाव  

गु र न नं व 

कलम 

गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  व 

दाखल ता . वेळ 

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

 हक कत 

पो टे 

मखेुड  

ग ुर  न ं 

18/2022 

 कलम 

 452 
.324.323 
.504.506 
34. 

भा द व  

 

गु हा घडला ता वेळ:-  

 दनाकं – १२/0१/२३  रोजी चे 
सायंकाळ  पाच वाजता चे 
सुमारास मखेुड. 

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

 गु हा दाखल ता वेळ:- 

 द  १२/0१/२३ च ेवा 
 टे. डा . न द २४ वर २३::१० वा  
---------------------- 
 
 
 

फ या द नाव व प ा- 
पांडुरंग तानाजी पवळे 28 वष 

यवसाय शेती राहणार गोणार 

तालुका मखेुड ज हा नांदेड  

मो मांक 96 57 73 52 69. 

 
 

FIR त दली का:- होय 

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

आरोपीचे नाव:-  

  
 
 
 
 
 
 
 

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

हा लोखंडे चौकातील मु नाचे पानप ट  समोर थांबला असता आरोपीताचे 

मोटार सायकलचा ध का याचे पायास लागला असता या कारणाव न 

यातील आरोपी यांनी संगणमत क न फयाद स िशवीगाळ क न आरोपी 
सतीश याने हातात दगड घेऊन मा न दखुापत केली व इतरांनी फयाद स 

लाथा बु याने मारहाण क न जवे मार या या धम या द या वगरेै 

जबाब व न माननीय पोलीस िनर क साहेब यांच ेआदेशाने गु हा दाखल. 

 

गु हा दाखल  

Asi पांडे पोलीस टेशन मखेुड. मोबाईल मांक ७५८८०६८२५६. 

 

तपासीक  अिधकार   :- 

पोहे का 17 93 राठोड पो ट मखेुड   मो न.ं .९०७५९९१७९३. 

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

पो. टे . भार . अिधकार .  

पो.िन गोबाडे , साहेब मो.न. 9850072078 

 

  



      

 

  

 
 

  
 

    
 

     

 
 

 

 

  
  

 
 
 
 
 

   
   

    
  

 
   

    
      

    
      

 

 
     
     

    
  
 

                   
        

         
       

          
      

     
       

       
      

 

      
   

       
    

     
    



पोलीस टेशन हमायतनगर येथीलदैनं दन गु हे अहवाल दनांक  .   १२/ 1/2023 

पोलीस टेशन 
हमायतनगर 

गरंुन,व,कलम, 
 

गु हा.घडला,ता
.वेळव ठकाण  

फयाद चे नाव प ा मोबाईल 

नंबर 

खुलासा 

हमायतनगर 

 
10/२०२३,, 

कलम, 

३५३,, 

३३२,भादवी 
 

 

दनांक१२/0१/२०२३ 

रो ज,१८:३०,वाजताच,े 
दर यान आरोपीचे 
घरासमोर ल वसरं त, 
मोज ेकोठा तांडा 
तालुका हमायतनगर 
 
 
 
गु हा दाखल,ता .वेळ . 

व ठकाण,,, 
दनाकं,१२/१/२०२३रो
ज,,२३:३७, वाजता 
न द नंबर, ३७ वर 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद चे नाव प ा  

पवन मारोतरावचौदंते,वय४४ वष 

धंदा नोकर  पोना.,८९५, नमेणूक 

पोलीस टेशन हमायतनगर 

मोबाईल मांक, ९५५२५८२८९५ 

 

आरो पच,ेनाव,,प ा,,,,,,, 
 

आरोपीअटक,,,,, नाह  

 

 

सादर वनतंी क , वर नमूद तार ख वेळ  व 
ठकाणी यातील फयाद wAsi कागंणे 
तसेचपोका३२०३राठोड अस े ो रेड क न 
माल,ता यात,घते असताना यातील आरोपी म हला 
हने फयाद ची ग ची पकडून मार यासाठ  हात 
उगारलाव ध काबु क  केली व ते कर त असले या 
कामात अडथळा िनमाण केला हणून वगैरे फयाद 
व नया .पोिनसाहेब ,यांच,े आदेशाने गु हा दाखल 
क न पढु ल तपास कामी सपोनी महाजन 
यां याकडे दला मोबाईल नबंर९६८९७०७०३८ 

तपास कामी  

सपोनी महाजन यां याकडे दला  

मोबाईल नंबर९६८९७०७०३८ 

दाखल करणार - 

पोहेका,लायकशेख,बन.२२८१, पो टे, हमायतनगर, 
मोबाईल नंबर७८८८२१८७५१ 
पो .टे.भार  अिधकार  

बी .ड.भसूनुर मो. 9834774799  

 

  



पो. टे. लोहा  आ.म.ृन.01/2023 कलम  174 CRPC  द.12/01/2023 

पो. टे. च े

नाव 

     आ  नं . व कलम    आ म ृघडला व दाखल खबर देणायाच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

            हक कत  

 

   

लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.म.ृन.  

01/2022  

कलम 

 174 CRPC.  

  आ.म.ृघडला:-  
द 07/01/2023  रोजी 13.30 

वाजता चे सुमारास स. 

द. व णुपुर  नांदेड वाड 

न.ं30 ज हा नांदेड 

 

 उ रेस 45 कलोमीटर 

 
 

आ .म.ृदाखल:-  

द.12/01/2023 

 वेळ 22.08 वा 
टेशन डायर  न द  13वर 

 

खबर देणार :  

एस के बयास पोहे का/2093 पोलीस 

टेशन नांदेड ामीण 

 

FIR त दली का:- होय 

 

मयताच ेनाव व प ा=  

िनवृ ी पुंडिलक गीते वय 45 वष  

रा. सुभाष नगर तालुका लोहा 
ज हा नांदेड 

 
 

 मरणाचे कारण:-  

वषार  औषध ाशन के यामुळे 

मृ यू 

 
 
 
 
 

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

मयत िनवृ ी पुंडिलक गीते वय 45 वष राहणार सुभाष नगर तालुका 
लोहा ज हा नांदेड यांनी दनांक 26.12. 2022 रोजी यांच े वतःचे 

शेतात दा या नशेत वषार  औषध प याने यांना उपचार कामी स.द 

व णुपुर  नांदेड वाड मांक 30 म ये शर र केले यांचेवर उपचार चाल ू

असताना ते दनांक 07.01.2023 रोजी 13 30 वाजता मरण पावले आहेत 

वगरेै जबाबव न मा स पो नी शेख साहेब यां या आदेशाने आ म ृदाखल .      

 

दाखल करणार:-  

पोहे का999 येमेकर पोलीस टेशन लोहा मो.न.9923670999 

 

तपासीक अमंलदार  - 

HC 2111 ितडके पो टे लोहा मो. :- 8888865817 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. .— 

मा. पो िन तांबे  पो . टे. लोहा  मो . .9850188100 

 

 

  



अ

अ

. . . .  
-   

िद 11/01/2023 
रोजी 19.30 वा. 
वाजेगाव चौकी ा 
समोर ता.िज.नांदेड.

  
  

रामजी परमा यादव वय 48 वष वसाय मजुरी 
रा.िसकंदरपुर िज.बिलया (उ र देश) ह.मु.नागापुर 
ता.िज.नांदेड. 

 
 

 
 

राधेशाम दुजन राजभर 

िफयादी व 
यातील मयत नामे राधेशाम दुजन राजभर असे िफयादी ा मालक संतोष यांची 
मो.सा. .MH-26-AA-7710 वर बसुन देगलुर नाका येथुन नागापुरकडे जात 
असतांना िफयादी चालिवत असलेले मो.सा. वाजेगाव चौकी ा समोर आली 
असता िफयादीचे गाडीवर पाठीमागे बसलेला राधेशाम हा गाडीव न खाली 
पड ाने व िफयादीचे पाठीमागुन नांदेड ते ई तगाव जाणारी एस.टी.महामंडळ 
बस ा चालकाने ाचे ता ातील वाहन हयगई व िन ाळजीपणे चालवुन 
िफयादी सोबत ा राधेशाम यास जोराची धडक िद ाने गंभीर जखमी होवुन 

ाचे मरणास कारणीभुत झाला मजकुराचे
 

सपोउपिन िड. िगते 

पोउपिन हंबड 

 



. . . .  
-   

िद 05/01/2023 
रोजी 06.30 वा. चे 
सुमारास शमा 
ट ा मु  
कायालयासमोर 

संगमे र अ ाराव िमरजवाले वय 25 वष वसाय 
खाजगी नौकरी शमा ट  रा.केतक िसंदगी 
ता.जळकोट िज.लातुर. ह.मु.माहे री भवन बाजुला 
भरत च ाण यांचे घरी जुना कौठा नांदेड.  

 

 

 

 

 

मजकुराचे
 

सपोउपिन भालेराव 

सपोउपिन िज. िगते 

 



 

शेख रमजान शेख ईसाक वय 23 वष वसाय 
मजुरी रा.िवदयािवहार ाथिमक शाळा वाजेगाव 
ता.िज.नांदेड . 

 शेख अलताफ शेख रमजान वय 6 वष 
रा.िवदयािवहार ाथिमक शाळा वाजेगाव 
ता.िज.नांदेड  

शॉक लागुन मरण पावला

खबर देणार 
यांनी पो ेला येवुन खबर िदली िक, ांचा भाचा मयत सुिनल मारोती ढगे याचे 
डो ावर परीणाम झा ाने ाचा डॉ.जोशी यांच्याकडे िवलाज सु  होता तो 
िद.11/01/2023 रोजी 12.00 वाजताचे दर ान काळे र येथील पा ा ा 
टाकीजवळ गोदावरी नदीपा ात बुडुन मरण पावला आहे

सपोउपिन भालेराव 
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