
पो ट च ेनाव- कनवट आम ृनंबर 34/2022 कलम 174 सीआरपीसी द.08/10/2022 

  पो टेचे 

नाव  

आम/ृ कलम   गु हा घडला व दाखल फयादीच ेनाव प ा मोबाईल नबंर व 

आरोपीच ेनाव प ा 

हा ककत 

पो ट च े

नाव- 

कनवट 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आमृ /नंबर  

34/2022 

 कलम  

174 सीआरपी सी  

 

 मरणाच ेकारण-  

कोणते तरी िवषारी 

औषध िप यान ेउपचार 

दर यान मृ यू. 

 

  

 

गु हा घडला-   

द. 06/10/2022 रोजी 

सायंकाळी 19.00 वा. या 

सुमारास एस. ही.एम 

कॉलनी ना याला अचानक 

पूर आ यान ेपा यात वा न 

पा यात बुडून मरण पावला 

कनवट. 
 

गु हा दाखल - 

द.08/10/2022  

रोजी 09:29 वा 

. टे.डा. . 10 वर  
 

उिशराच ेकारण- 

पुरा या पा यात वा न 

पा यात बुडून मरण पावला. 

 खबर देणार नाव- 

तुळिशराम हनमंतु तोडसाम वय 

55 वष वसाय मजुरी 

रा. पपळगाव ( क.) ता. 

कनवट िज.नांदडे 

 मो. नं. 9146402586. 

 

मयताच ेनाव  

नागोराव सोनेराव तोडसाम वय 

28 वष वसाय मजुरी 

रा. पपळगाव ( क.) 

 ता. कनवट िज.नांदडे. 

 सादर िवनंती क  वर नमूद यातील खबर दणेाऱ यांनी अज दला 

क , द.06/10/2022 रोजी मजुरीसाठी कनवट येथे आला होता. तो कनवट 

येथून मजुरीच े काम क न सायंकाळी गावाकडे परत जात 

असताना द.06/10/2022 रोजी सायंकाळी 19.00 वा. या सुमारास 

अचानक मोठा पाऊस झा यान े कनवट िशवारातील एस. ही.एम. कॉलनी 

या बाजू या ना याला अचानक पूर आ यामळेु या पुरात वा न द.08/10/ 

2022 रोजी सकाळी 06.00 वा. या सुमारास कनवट िशवार येथेफ रे व े

पटरी या पुलाजवळ अडकून पा यात बुडून मरण पावला आहे. वगरेै खबरी 

व न वर माण े आ  दाखल क न DO पो.उप.िन.पवार साहेब यांच े

आदशेाने.आ  दाखल. 
 

दाखल करणार  

pso -hc-1766 पवार पो. टे कनवट.मो.न.ं 9011051766. 
 

तपासीक अमंलदार-  

NPC/1326 चौधरी यां याकडे दला मो.न.9158134034. 

 

  



पो ट च ेनाव- मु ामाबाद  गरुन  नंबर 234/2022    द.08/10/2022 

पोलीस 

ठाण े

 

 

मु ामाबाद                  

गरुन व कलम गु.दा.ता.वेळ व ठकाण त ार देणार याचं ेनाव व 

प ा मो.न. 

हक कत 

गुरन  

234/2022 

कलम 

353,332,323, 

504,506,34 

भा दिव  

 

 

 

 

 

 

  

 

ग.ुघ.ता.वळे ठकाण 

दनांक 7/10/202 2 रोजी  

22.00वाजता चे  सुमारास 

बापशेटवाडी िज हा प रषद 

शाळे या पाठीमागील 

कृ णावाडी ABि वच पोल जवळ 

 

गु हा दाखल तारीख वळे 

 दनांक 08./10/2022 

वेळ 07.36 वाजता 

न द नंबर 006 

 

 

 

फयादीच ेनाव : 

 ल मण नारायणराव जाधव 

वय 34 वष वसाय नोकरी 

रा होनवडज ता मुखेड हाम ु

बा-हाळी ता मुखेड  

मो न 7030941127 

 

आरोपी. 

 

 वर नमूद तारीख वळेी व ठकाणी यातील आरोपी तांनी संगणमत क न 

यातील फयादीस द 07/10/2022रोजी रा ी 22.00 वाजताचे सुमारास 

फयादी हा बापशेटवाडी िज हा प रषद शाळे या पाठीमागील कृ णा वाडी 

AB ि वच च े िडओ टाक यासाठी खांबावर जात असताना इतका वेळ लाईट 

बंद क न काय करतोस असे हणून िशवीगाळ क न लथाबु याने मारहाण 

क न शासक य कामात अडथळा िनमाण केलावगैरे नमूद माण ेगु हा दाखल  

 

दाखल करणार 

पोना 647पो टे मु ामाबाद  मो न 8600733027 
 

तपास अिधकारी  

पोउपिन / वाघमारे साहबे मो.न.8975766437 
 

पो. टे. भारी अिधकारी 

सपोिन/ सं ाम उ व जाधव पोलीस ठाण ेमु माबाद मो.न.8999881900 
 

  







पो ट चे नाव इ लापरु 99/2022 कलम 452,324,323,504, 506 ,34  आयपीसी  08.10.2022 

पो ट च े

नाव 

गरंुनं व कलम गु हा घडला तारीख वळे व 

ठकाण  / गु हा दाखल 

तारीख वळे व न द नबंर 

फयादी 

आरोपी 

  

खलुासा  

इ लापरु गरंुनं  

99/2022 

कलम  

452,324,323 

,504, 506 ,34 आयपीसी 

 

, गु हा घडला तारीख वळे 

व ठकाण   

दनांक  03.10.2022 

रोजी 7.30 वाजता 

फयादीचे घरात मौजे 

सावरगाव तांडा 

 

गु हा दाखल तारीख वळे व 

न द नबंर  

 दनांक 08.10.2022 

 च े13.10 वाजता  

न द नंबर 18 

फयादी  

चं सग िपता राव सग पडवळे व 29 

वष वसाय शेती राहणार सावरगाव 

तांडा तालुका कनवट 

Mob no 9764885357 

 

आरोपी 

,  

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख  वेळी व ठकाणी यातील 

फयादीने आरोपी तास तुम या संडासचा वास येत आह ेदु ती 

करा असे हणाल े असता वरील नमूद आरोपी यांनी संगणमत 

क न घरात घुसून फयादीस जळ या लाकडान ेमारहाण केली व 

आरोपी मांक तीन याने हातात दगड घेऊन फयादीचे 

कपाळावर मा न गंभीर जखमी केल ेव फयादीचे आईला थापड 

बु याने मारहाण क न िशवीगाळ केली व जीवे मार याची 

धमक  दली वगैरे व न गु हा दाखल 

 

 तपास  

Asi  शेख  मोबाईल नंबर  9423438221 

 

दाखल करणार  

Asi लुगंारे  मोबाईल नंबर  9881153302 

 

 

 

 



              पोलीस टेशन अधापरू    भाग 1त5ेग ुर न ं2८६/2022  कलम  ३२४.३२३.५०४.५०६.भा.द.वी माण ेदाखल दनाकं8/१०/2022 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु हा घडला. =तारीख वळे व ठीकाण फयादी व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापूर   ग.ु र .न  

2८६/2022 

 कलम  

 ३२४.३२३. 

५०४.५०६. भा.द.वी  

 

गु हा घडला. =तारीख वळे व 

ठीकाण 

 द.,०७/१०/२०२२ रोजी 

१५.०० वा.चे सुमारास नादरे 

यांचे हॉटेल समोर मौजे लहान 

तालुका अधापूर िजलह्ा नांदेड  

 

पवूस दहा कमी. 

 

गु हा दाखल दनाकं- 

द. 0८/१०/2022 

ग.ुदा.वेळ१६.२१वा. 

टेशन डायरी मांक २१. 

                  

 फयादी _ 

 बालाजी बाबुराव शेमल ेवय तीस वष 

वसाय चालक राहणार पाटनुर 

तालुका अधापूर िज हा नांदेड  

मोबाईल नंबर 8806805016. 

 

आरोपी नाव ÷ 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद  तारीख व ठकाणी फयादी हा 

लहान बस थानक येथील नागरे यांचे हॉटेल समोर उभ े

असताना यातील आरोपीन े येऊन हणाला क  उसाचे काम 

केलेल ेपैसे दे हणून याचे हातातील लाकडाने दो ही हातावर 

दो ही खोब यावर पाटीवर  मु ामार दला व आोठावरमा न 

जखमी केले व िशवीगाळ क न जीव ेमार याची धमक  दली 

वगैरे मजकुराच ेजबाब आज रोजी पोस्ट ला येऊन द यान े वर 

माण ेगु हा दाखल . 

 

दाखल करणार.= 

 स.पो.उप.िन पोलीस ठाणे अधापूर  

मोबाईल नंबर ९७६५७६४४८२. 
 

तपास. /_  

पो.ना.आनेबोईनवाड बं.नं २५४४. पो ट  अधापूर 

.मो.नं.९५२९९७१००५ 

 

 

 



पोलीस 
टेशन 

भोकर 

 

िदनांक 08- 10- 2022 
चे  07:00  वाजता याचे 
मालकीचे शेतात  जांभळी तालुका 
भोकर  

िदनांक  08-10-2022  
चे 11:23 वाजता  

टेशन डायरी न द मांक  12 

कोणतेतरी िवषारी औषध ाशन 
के यामुळे  
 
 

 ब सी हिरदास राठोड 

वय 62 वष यवसाय 
शेती राहणार जांभळी 
तालुका भोकर  

आनंदराव हरी सग 

राठोड वय 60 वष 
राहणार जांभळी 
तालुका भोकर  
 
 
 
 
 

खुलासा 
सादर िवनंती की वरील नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
खबर देणार याचें खबरी व न यातील मयत हा शेताम ये सकाळी 
सात वाज या या सुमारास कामासाठी गेला गेला असता शेतात 
सतत पाऊस पड यामुळे िपकाचे नुकसान झाले या नािपकीमुळे 
मानिसक ताण तणाव झा यामुळे िवषारी औषध ाशन क न 
मरण पावला आहे  वगैरे खबरी 
जबाबाव न   माननीय  पोलीस िनरी क  साहेब  यां या 
आदेशाने वर माणे अक मात मृ यू दाखल 

 ASI दवणे   मोबाईल नंबर 9552500385  

 NPC 1162 ीमंगले   मोबाईल 

नंबर 9823671162  
 

माननीय  पोलीस िनरी क पाटील    साहेब 



मोबाईल नंबर  9923104521 
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अध पूर गु. र .न 
287/2022 
कलम 
 65ई  

  

िदनांक  08/१०/2022 रोजी वेळ 
17.30वा सुमारास मौजे बाबरुाव 
यंकटराव कपाटे यांचे घरासमोर 

सावजिनक रोडवर येळेगाव 
तालुका अध पूर  

  
िदनांक   ०8/१०/2022  
वेळ   19.56 वा . 
टे डा  26 

                       

 
किपल मरुलीधर आगलावे वय 32 वष 
यवसाय नोकरी पोलीस उपिनरी क 

नेमणूक पो ट अध पूर  
मोबाईल नंबर 97 67 77 78 84 . 
 

÷

 
  

2450/एका पांढ या रंगाचे पो यात देशी 
दा  भगरी सं ा या 90ml या स र 
बाट या येकी कमत 35 पये माणे 
असलेले कमत.अ 
 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या  

ो हशनगु ाचा माल देशी दा  भगरी सं ा य 
,180ml या १२ सीलबदं बाट या कमत ८४० आला 
वगैरे िफय दीव न गु हा दाखल  . 

 – 

asi / एस के. नंदे मो.नं 9765764482  
 

पो.हे.का/ 797/खरबे मोबाईल नंबर 94 21 76 60 39. 
  

 

 

 

 

 



पो ट चे नाव इ लापरु 100/2022 कलम 452,324,323,504, 506 ,34  आयपीसी  08.10.2022 

पो ट च े

नाव 

गुरंन ंव कलम गु हा घडला तारीख वळे 

व ठकाण 

फयादी खलुासा  

इ लापुर 100/2022 

कलम 

452,324,323,504, 

506 ,34 आयपीसी 

 

 

गु हा घडला तारीख वळे 

व ठकाण  

दनाकं 3.10.2022 

रोजी 7.30 वाजता 

फयादीच ेघरात मौज े

सावरगाव तांडा 

 

गु हा दाखल तारीख वेळ 

व न द नंबर 

दनाकं 08.10.2022 

च े18.40वाजता  

न द नंबर 24 

 

 

फयादी  

पवन िपता िव ण ूपडवळे वय 

21 वष वसाय शेती राहणार 

सावरगाव तांडा तालकुा कनवट 

Mob no 9325626315 

 

आरोपी 

 

,  

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख  वेळी व ठकाणी यातील 

फयादीने आरोपी तास तुम या संडासचा वास येत आह े दु ती 

करा अस े हणाल े असता वरील नमूद आरोपी यांनी संगणमत 

क न घरात घसुून फयादीस जळ या लाकडाने मारहाण केली व 

आरोपी माकं तीन याने हातात दगड घेऊन फयादीच ेकपाळावर 

मा न गंभीर जखमी केल े व फयादीच े आईला थापड बु याने 

मारहाण क न िशवीगाळ केली व जीव े मार याची धमक  दली 

वगैरे व न गु हा दाखल 

 

दाखल करणार 

 Asi लुंगारे मोबाईल नंबर  9881153302 

 

 तपास 

 Asi शखे  मोबाईल नंबर  9423438221 

 



iksLVs Hkksdj nSfud xqUgs vgoky fn 08-10-2022 
ftYgk@ iks-

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

fn-osG 
xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 

uko & 

Hkksdj  

 

xqUgk ?k- rk-osG fBdk.k-%&  
fn 07@10@2022  
jksth 10-30 ok  fQ;kZnhps 
?kjkleksj  jksMoj  esaMdk 
rk-eqn[ksM  
 
 
fn’kk o varj %& 
 if’pesl 25  fd-eh- 
 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG- %& 
fn 08@10@2022  
jksth 13-41 ok 
 LVs-Mk -dz 19 oj   
 
 

xqjua  
383@2022  
dye  
307] 294] 
506] 34 Hkknfo   
 
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&  
O;adVh  ckykth 
eqdsokM o; 44 o”ksZ  
O;olk; ‘ksrh jk-
esaMdk rk-eqn[ksM  
ftYgk ukansM  
eks ua 7507752014 
 
 
vkjksihps uko %& 
 
 
vkjksih vVd&  ukgh  
 
  

[kqyklk %& lknj fouarh dh]oj ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksih 
;kus  lax.ker d#u fQ;kZnh gk R;kP;k fe=klkscr cksyr R;kps ?kjkiq<s  
jksMoj  Fkkacyk vlrk vkjksih gs nks?ks ;soqu rq dky nqxkZ nsoh  leksj QVkds  
dk oktfoykl  vls Eg.kqu f’kohxkG  d#u vkjksih dzekad nksu ;kus 
fQ;kZnhl nkcqu /k#u vkjksih dz ,d ;kaus R;kP;k gkrkrhy CysMus R;kps  
MkO;k dkuk[kkyh o xG;koj likli  okj dsys R;keqGs ekusph ul  
rqVyh o fQ;kZnh[kkyh iMyk R;kosGh vkjksih dz nksu ;kus R;kP;k gkrkrhy 
oL=kus fQ;kZnhps mtO;k  gkrkP;k cksVkoj ek#u nq[kkir d#u ftos 
ekj.;kpk izR;u dsyk o  rq÷;k eksB;k Hkkokl  [kRre djrks  v’kh /kedh 
nsoqu vf’yy f’kohxkG dsyh vkgs  oxSjs  etdqjkps  tckc o#u xqUgk 
nk[ky  
 

nk[ky dj.kkj &  
liksmifu no.ks  iks LVs-Hkksdj eks ua  9552500385 
rikfld vaeynkj & 
iksmifu  HkksaMos  eWMe  iks LVs Hkksdj eks ua 8605249286  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
iksfu ikVhy iks LVs Hkksdj eks ua 9923104521 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
iksfu ikVhy iks LVs Hkksdj eks ua 9923104521 o iksmifu  HkksaMos  eWMe  
iks LVs Hkksdj eks ua 8605249286  
gs fnukad 08@10@2022 jksth ps 14%07 ok uksan ua- 22  oj jokuk 
 ?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &HksV iq<s pkyq  



कनवट  आमृ नंबर 35/2022 कलम 174 सीआरपीसी द.08/07/2022

  पो टेच े

नाव  

आमृ/ कलम   गु हा घडला व दाखल फयादीच ेनाव प ा मोबाईल 

नंबर व आरोपीच ेनाव प ा 

हा ककत 

पो ट च े

नाव- 

कनवट 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आम ृ/नंबर 

35/2022  

कलम  

174 

 सीआरपी सी  

 

-  

 

 

  

 

आ  घडला-   

द. 02/09/2022 रोजी 03:00 वा. या 

समुारास उपचारा दर यान आर. आय. 

एम. एस. हॉि पटल आ दलाबाद. 

 

गु हा दाखल - 

द.08/10/2022  

रोजी 17:38 वा 

. टे.डा. .30 वर  

 

मरणाचे कारण- 

द.01/09/2022 रोजी याच े

मो.सा.MH-22-AY-9928 या 

गाडीव न अंबाडी ते अंबाडी तांडा 

दर यान मांडवी कड ेजात असताना 

मोटार सायकल लीप होऊन अपघात 

झा याने उपचारा दर यान मरण पावला 

आह.े 

 खबर दणेार नाव- 

नंदीगमा नागनाथ सब 

इ पे टर ऑफ पोलीस 

टेशन आदीलाबाद टु टाऊन  

 

मयताच ेनाव - 

मुरलीधर िसताराम मोरे वय 

38 वष वसाय नोकरी 

फॉरे ट गाड बीट ऑ फसर 

मांडवी रज ऑ फस 

रा. पपळगाव ता.पणुा 

िज.परभणी हा.म.ुमांडवी 

या. कनवट िज.नांदडे. 

 

 सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील मुरलीधर 

िसताराम मोरे वय 38 वष ावसाय नौकरी फॉरे ट गाड बीट ऑ फसर 

मांडवी रज ऑ फस रा. पपळगाव ता. पूणा िज. परभणी हा द. 

01/09/2022 रोजी 16.00 वा. च े सुमारास मो.सा.MH-23-AY-9928 

वर बसून आंबाडी ते आंबाडी तांडा वास करीत असतांना अपघात झा याने 

यास उपचार कामी स.द. गोकंुदा कनवट येथे ाथिमक उपचार क न 

पुढील उपचार कामी स.द.आ दलाबाद येथ े रेफर कर यात आले. तेथे द. 

02/09/2022 रोजी 03.00 वा.च े सुमारास हगनघाट येथ े घेऊन जात 

असतांना मरण पावला. सदर करणी पो. टे.2 लावुन आ दलाबाद आ  

.0  20/2022 माण ेदाखल होऊन मा. पोलीस अिध क कायालय नांदडे 

याचं ेप क जा. .41/वाचक/ 1945/2022 नांदडे द.24/09/ 2022 अ वय े

पो. टे. मांडवी येथ े कागदप  पाठिवल े व जा. . 841/ 2022 

द.06/10/2022 पो. टे. माडंवी येथून आ  च े कागदप  आज रोजी 

पो. टे.ला ा  झा याने वर माण ेमा.पो.िन. साहबे यां या आदशेाने आ  

दाखल. 

तपासीक अमंलदार-  

HC/1052 ब डलेवाड  पो. टे कनवट  मो.नं.9923471052. 

दाखल करणार 

 Npc/ 2355 मालवाड पो. टे कनवट. मो.नं. 7768853060. 



पोलीस 
टेशनचे नाव 

माळाकोळी 

 आ. . 
.26/2022 
कलम 
174.cRPC  
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 

िदनांक 07/10/022रोजी  
सायंकाळी 05:00 वा. 
मयताचे राहते घरी मौ.  
वहाद दि णेस 20.िकमी  
 

िद08/10/2022 
.वेळ 12:24 वाजता 
टे डा.नोद नं 013 

 

 गळफास घेऊन मृ यू  

शंकर बालाजी जाधव वय 
40 रा वाद ता कंधार 
मोबाईल नंबर 77 21 
934003 
 

 यंकट िशवाजी जाधव वय 
45 वष रा. वहाद ता. कंधार  
 िज. नांदेड  

 खबर देणार यांनी आज 
रोजी पो टेला येऊन खबर 
िद याने. 

हकीकत.  सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील मयत हा मनो ण अस याने वे ा या 

ंथात याने राह या घरी गळफास घेऊन मरण पावला आहे 
वगैरे व न मा.सपोिन डोके साहेब यांचे आदेशाने अमृ 
दाखल क न पुढील तपास कामी यां याकडे िदला आहे. 

-LNPC 2623 गु े  पो टे माळाकोळी 

HC/ 2504 कदम  साहेब  
 

सपोनी ी डोके साहेब पो. टे.माळाकोळी 
मो.न+918652147575 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे 

 



iksLVs yksgk nSfud xqUgs vgoky fn 08-10-2022 
ftYgk@ iks-

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

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 

uko & 

yksgk  

 

xqUgk ?k- rk-osG fBdk.k- 
fn 06@10@2022  
jksth 13-30 ok  rs 
15%30 oktrk ps njE;ku  
fiz;n’kZuh  uxj yksgk  
rk-yksgk ft-ukansM  
‘kksHkkckbZ f’kxkMs ;kaps 
#eoj  
 
fn’kk o varj %& 
if’pesl 01 fd-eh- 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG- %& 
fn 08@10@2022 
 jksth 17-16 ok  
LVs-Mk -dz 19  oj   
 
 

xqjua  
 200@2022  
dye  
305] 354 ¼Mh½ 
506] 34  Hkknfo  
lg dye cky 
ySaxhd 
vijk/kkiklqu 
laj{k.k  vf/kfu;e 
2012 dye 12  
 
 

mf’kjkps dkj.k 

fQ;kZnhph eufLFkrh 

fBd ulY;kus o 

vkt jksth iksLVsyk 

;soqu rdzkj fnY;kus  

 

fQ;kZnhps uko % 
’kadj ek/kojko iokj 
o; 45 o”ksZ  O;olk;  
‘skrh jk-/kkojh  
 rk-yksgk ft- ukansM   
eks ua  8668255302  
 
vkjksihps uko %&  
 
fiMhrsps uko &  
 
vkjksih vVd& ukgh 
 
  

[kqyklk %& lknj fouarh dh]oj ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy ueqn 
vkjksihrkauh lax.ker d:u fQ;kZnhph vYio;hu eqyxh fgl dks.krsrjh 
vfe”k nk[koqu frps lkscr vkjksih ;kus R;kP;k LorkP;k eksckbZye/;s QksVks 
dk<yk o rks QksVks:e ikVZuj vkjksih ;kus R;kP;k LorkP;k eksckbZyps 
Qslcqd vdkmaUV ; ;k o:u fQ;kZnhps eqyhph cnukeh dj.;kP;k mnns’kkus 
Ogk;jy dsY;kus fQ;kZnhP;k eqyhl frph lektkr o xkokr >kysyh 
cnukeh lgu u >kY;kus fQ;kZnhph eqyxh  ghus jgkr vlysY;k :ee/;s 
Nrkps vlYksY;k yks[kaMh dMhl cka/kysY;k ykdMkl vks<.khus xGQkl ?ksoqu 
vkRegR;k dsyh- vkjksihrkauh fryk vkRegR;k dj.;kl izoR̀r dsys vlqu 
rsp frps ej.kkl tckcnkj vkgs- oxSjs tckc o:u ek iksfu rkacs lk ;kaps 
vkns’kkus xqUgk nk[ky- 
nk[ky dj.kkj &  
iksgsdkW@2338 dne iksLVs yksgk eksua 9421849016 
rikfld vaeynkj & 
 liksfu Jh ‘ks[k iksLVs yksgk eksua 8888822811 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iksfu Jh rkacs iksLVs yksgk eksua 9850188100 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 
ek Jh- ekjksrh Fkksjkr lk mifoiksvf/k mifo da/kkj eksua 9921442700 
iksfu Jh rkacs iksLVs yksgk eksua 9850188100] liksfu Jh- ‘ks[k iksLVs yksgk 
gs fnukad 08@10@2022 jksth ps 17%50 ok uksan ua- 21  oj jokuk 
 ?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &HksV iq<s pkyq  



iksLVs ekGkdksGh nSfud xqUgs vgoky fn 08-10-2022 
ftYgk@ iks-

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

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 

uko %& 

ekGkdksGh 

 

vkez ?k- rk-osG 
fBdk.k-%&  
fnukad   08@10@2022 
jksth ps  09%00 ok- ps 
lqekjkl R;kaP;k 
Lor%ps ‘ksrkr fyackP;k 
>kMkyk xGQkl ?ksoqu 
eR̀;q ekSts  gqy;kokMh 
f’kokj mRrjsl 20 fd-
eh-  
 
fn’kk o varj %&  
mRrjsl 20 fd-eh- 
 
vkez nk[ky-rk-osG-  
fnukad 08@10@2022 
jksth ps 13%55 ok 
 uksan ua- 15  
  

vkez  ua- 
27@2022  
dye  
174 lhvkjihlh  
 

 

fQ;kZnhps uko %&   
jked”̀.k ukxksjko 
dksiuj o; 25 o”kZ 
O;olk; ‘ksrh  jk- 
gqy;kokMh  rk- yksgk 
 
e;rkps  ukao %&   
ckykth jktkjke 
dksiuj  o; 30 o”kZ 
jk- gqy;k okMh rk- 
yksgk  
 
ej.kkps  dkj.k %& 
lrr R;kP;k 
ukihdhyk o cWadsP;k 
dtkZyk daVkGqu 
vkRegR;k 

[kqyklk %&  
lknj fouarh dh]oj ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy e;r gk R;kps ‘ksrkrhy 
ukfidsyk o cWadsP;k dtkZyk daVkGqu R;kps Lor%P;k ‘ksrkrhy fyackP;k 
>kMkyk xGQkl ?ksoqu  ej.k ikoyk vls etdqjkP;k tckc fnY;kus vkez 
nk[ky 
 
nk[ky dj.kkj &  
eiksuk@2623 xqðs  iksLVs ekGkdksGh  eks-ua- 918329417  
 
rikfld vaeynkj &   
iksmifu vkMs  iksLVs ekGkdksGh  eks-ua- 9970125563 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
 liksfu  Mksds  iksLVs  ekGkdksGh  eks-ua- 8652147575  
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
liksfu  Mksds  iksLVs  ekGkdksGh  eks-ua- 8652147575   
gs fnukad 08@10@2022 jksth ps 16%38 ok uksan ua-  18 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq  



iksLVs ekgqj nSfud xqUgs vgoky fn 08-10-2022 
ftYgk@ iks-

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

xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 

uko & 

ekgqj 

 

xqUgk ?k- rk-osG fBdk.k- 

द.08-10-2022  रोजी 

12.15 वा.च े

समुारास ामीण णालय 

मा र तालुका मा र िज हा 

नांदडे  
 
fn’kk o varj %& 

उ रेस 01 कमी  
 
xqUgk nk[ky-rk-osG- %& 

द.08/10/2022रोजी 

 च े 19.28 

 टे.डा.नोद 16 वर  
 
 

xqjua 

104/2022 

 कलम 

 385,506 भा. द.वी. 
 
  
 

 

fQ;kZnhps uko %  

डॉ टर िनरंजन बाबाराव केशवे 

वय 39 वष वसाय वै क य 

अिधकारी ामीण णालय 

मा र राहणार आ ा तालकुा 

मा र िज हा नांदडे  (जात) 

मराठा मो. नं 9423395379 
  
vkjksihps uko %& 
   
vkjksih vVd& ukgh 
 

[kqyklk %& सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीने फयादी ला पेपर ला बातमी न लाव यासाठी 50 हजार पये 

खंडणी मािगतली असता फयादीने खंडणी दे यास नकार द याने बघून 

घे याची धमक  दली वगरेै फयादी या जबाबाव न वर माण े गु हा 

दाखल क न पुढील तपास कामी माननीय पोिनसाहबे यां या आदशेाने 

एपीआय ीधर जगताप याचंकडेदे यातआला 
  

nk[ky dj.kkj & -  

pso/  ना. पो. का1ं313 ए. एस. डगवाल पो. टे.मा र  

मोनं 9823102513  
 
rikfld vaeynkj & 

 api जगताप साहबेl पो टे मा र .मो. नं 8007997900  
  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 

पो. िन. ी र े साहबे,स. पो. िन जगताप पो टे मा र रवाना वेळ-.19.58 

s. D. No 17  आवक वेळ-21.30 sd. No 19 वर 
  



iksLVs rkelk  nSfud xqUgs vgoky fn 08-10-2022 
ftYgk@ iks-

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

fn-osG 
xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 

uko %& 

rkelk  

 

xqUgk  ?k- rk-osG 
fBdk.k-%&  
fn-10-09-2022 jksth  
21-00 ok-fQ;kZnhps jkgrs 
?kjh ekSts okjdokMh rk-
gnxkao  ftYgk ukansM  
 
 
fn’kk o varj %&  
if’pesl 15fd-eh- 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG- %&   
fn 08-10-2022  
ps 19-38 ok- 
uksan ua 18 oj  
  

xqju  
93@2022  
dye&&  
307]323] 
504 Hkknoh  
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&  
 

vkjksihps ukao %&  
 
vkjksihps vVd %& ukgh 
 
mf’kjkps dkj.k %&  
fQ;kZnh foykt d:u  vkt 
jksth iksLVsyk ;soqu fQ;kZn 
fnyh vkgs- 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy uewn fQ;kZnh ckbZ o frph eqyxh frps ?kjh tso.k d:u 
>ksiys vlrk frpk uojk ¼vkjksih-½ gk nk: fiÅu ?kjh vkyk o rq>s 
;kaps lkscr lacaèk vkgs vls Eg.kwu frP;k pkfj«;koj la'k; ?ksÅu 
fryk f'kohxkG d:u ykFkk cqDD;kus ekjgk.k dsyh o thos ekj.;kps 
mís'kkus gkrkr vkxisVhph Mch ?ksÅu dkMh isVowu fQ;kZnh isVwu fnys 
R;kr fQ;kZnh xaHkhj fjR;k tGkyh vkgs oxSjs tckc  o:u ek-liksuh 
lkgsc ;kaP;k vkns'kkus xqUgk nk[ky-  
 

nk[ky dj.kkj &  
liksmifu vkMs  iksLVs rkelk eks-u-9527808877 
rikfld vaeynkj &   
iksmifu fdjoys iks-LVs-rkelk  uacj %& 9922101100 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
liksfu nGoh   iksLVs rkelk  eks-ua- 7744827771 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
ek mifoiksvf/k Jherh vpZuk ikVhy eWMe mifo v/kkZiqj pktZ Hkksdj 
eksua 9665479333] liksfu nGoh  iksLVs rkelk  eks-ua- 
7744827771 ]iksmifu fdjoys iks-LVs-rkelk uacj %& 9922101100  
 gs fnukad 08@10@2022 jksth ps 22%52 ok uksan ua- 21 oj jokuk 
 ?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq  



पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न.384/2022   दनांक 08/010/2022 

पो टे च े

नाव  

गु हा रिज टर नंबर गु हा घडला तारीख वळे 

ठकाण 

 फयादी व आरोपी च ेनाव  हक कत 

पोलीस 

टेशन 

भोकर  

गु हा रिज टर 

नंबर 

.384/2022 

 कलम 

379  भा.द.वी.      

गु हा घडला तारीख वळे 

ठकाण 

दनांक 06- 10- 

2022   चे  रा ी 

08:00  वाजता च ेसुमारास 

फयादीचे घरासमो न 

गंधवेार कॉलनी  भोकर     
 

गु हा दाखल तारीख वळे 

दनांक   08 -10- 2022 च े

20:18 वाजता टेशन 

डायरी न द मांक 38 
 

गलेा  माल :- 

लडर लस मोटरसायकल 

िन या रंगाची जुनी वापरत े

कमत अंदाजे 30,000/-

हजार पयाची  

 

फयादी : - 

 बाबुराव गंगाधर मांजरे 

वय 40 वष वसाय शेती 

राहणार सायाळ तालुका 

भोकर ह ली मु ाम गंधेवार 

कॉलनी भोकर 

 मोन ं9823400995  

 

 

आरोपीच ेनाव:-   

अ ात  

खुलासा 

सादर िवनंती क  वर नमूद  तारीख वेळी व  ठकाणी यातील अ ात 

आरोपी तानी  लडर लस मोटरसायकल िन या रंगाची जुने 

वापरती िजचा चेिसस नंबर MBLHA10AMDHL91992 इंिजन 

नंबर HA10BEJDHL 75484b गाडी नंबर MH-26-AN-0889-

हे घरा पुढे लावनू झोपला असता दनांक 07/10/2022 रोजी 

फयादीन ेसकाळी पाच वाजता उठून बाहरे अगंणात बिघतल ेअसता 

यांची मोटारसायकल कोणीतरी अ ात चोर ान े चो न नेली 

आह े   वगैरे मजकुराच े त ारी जबाबाव न माननीय पोलीस 

िनरी क साहबे यां या आदशेाने   गु हा दाखल    

 

दाखल करणार— 

 ASI दवणे मो.न.ं 9552500385        

तपासी अमलदार;-  

H.C.1173 कानगुल े    मो मांक 9767114720             

भारी अिधकारी— 

मा  पोलीस िनरी क पाटील  साहेब  मो नबंर  99 23 10 45 21  



 पो. टे िवमानतऴ िमस ग.न.ं  70/2022 
अ. 

. 
िज हा 

वपो. टे.चे 
नाव 

गु हा घडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शरेा 

 िज हा 
नांदडे, 
पो. टे. 
िवमान-

तळ 

 
 
िमस ग घ.ता.वेऴ व ठकाण – 
द - 06.10.2022  रोजी वेळ 

सकाळी 10.30 वा चे समुारास  
राहते घ न  जनाधननगर 
नांदेड पुवश 01 िक.मी. 
 
 
िमसीगं दाखल ता.वेऴ-  

िद. 07/10/2022  

वेळ 01.00  

े.डा.नं. 02 
 

उशीराचे कारण- 
 आज रोजी पयत शोध घेवुन 
पो टे ला हजर येवुन त ार 
द याने. 

  
  

 

 

पो. े 
िवमानतऴ 
िमसीगं.नं.  
70/2022  

खबर देणार –  
गजानन रामराव ज ले वय 
31 वष वसाय - 
वे ीगंकाम रा. जनाधननगर 
नांदेड मो. नं. 8177959288 
 
 
हरवले ा ीचे नाव –   
 
वणन –  
रंग गोरा, उंची पाच फुट, 
चेहरा गोल, डोळे मोठे, केस 
काळे पांढरे, नाक सरळ, 
भाषा मराठी, पोषाख िहरवी 
साडी, सोबत मोबाईल नबंर 
9422485484 बांधा 
सडपातळ  

  खुलासा - नमुद ताऱीख वेळी व िठकाणी 
यातील खबर देणार याची आई  ही राहते घ न 
कोणास काहीएक न सांगता िनघुन गेली ती 
अदयाप पावेतो घरी परत आली नाही. तीचा  
नातेवाईक व ग ीत शोध घेतला असता िमळून 
आली नाही.  वगैरे मजकुराचे  अज िद ाने मा 
.मा.पो.िन.सा. यांचे आदेशाने िमसीगं दाखल क न 
पूढील शोध व कायवाही कामी पोहेकाँ/967 
गायकवाड  यांचेकडे िदला  
. 
दाखल करणार –  
HC 748 कनाके  मो.नं. 9923888322 
 
तपास करणार –  
HC 967 गायकवाड  मो.नं.9529796606 
 
 
 
 
 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



पोलीस टेशन नायगावं    आ .न-ं37/2021 कलम 174 CRPC  मान े द  08/10/2022 

पो. टेच े

नाव 

आ  व कलम  आ  घडला ता. वळे ठकाण 

व दाखल ता. वळे 

खबर देणार नाव प ा व मोदी नं , 

आरोपीचे नाव व प ा , आरोपी 

अटक होय/  नाही 

हक कत 

पोलीस 

टेशन  

नायगांव  

आ .नं- 

37/2022  

कलम 

 174 CRPC   

 

मरणाच ेकारण :- 

दयिवकारा या 

झट याने मृ यू 

 आ  घडला वळे व ठकाण 

द.07/10/2022 रोजी 

18:30 वाजता च ेदर यान  

अमृत नगर नायगाव तालकुा 

नायगाव 

 

दशा  

पि मसे 03  कलोमीटर 

 

आ   दाखल  ता.वळे:- 

द08/10/2022 

 च े 14:30 वा. 

 टे.डा न द  24 वर  

 

   

 खबर दनेार नाव:-   

राजेश िशवाजी सोनकांबळे 

वय 24 वष वसाय मजुरी 

राहणार अमृत नगर नायगाव 

ता नायगाव 

 मो नं .7498522178 

 

 FIR त दली का:-  

 

मयताच ेनाव व प ा :- 

िशवाजी दाऊ सोनकांबळे वय 

48 वष वसाय मजुरी 

राहणार अमृत नगर नायगाव 

ता नायगाव 

 

खलुासा_ सादर िवनंती क , नमुद ता.वेळी  व  ठकाणी यातील 

यातील खबर दणेार यांनी खबर दली  क , यातील मयत याच े

छातीत दखुत अस याने यास उपचार कामी सरकारी दवाखाना 

नायगाव येथे शरीर केल े असता तो दयिवकारा या झट याने 

मरण पाव याच ेडॉ टरांनी सािंगत याने वगैरे खबर द याव न 

मा.पो.िन.साहबे यांच ेआदशेाने वरील माण ेआ   दाखल क न 

पढुील तपास कामी बीट  HC-2006 मु तापूरे याचं ेकड े दला 

 

 

दाखल करणार:-  

HC-2304  मो नं-9823262304 

 

तपािसक अमलंदार –  

HC-2006 मु तापूरे मो नं 9325850996  









 

       
 

    
 

 

 

  
 

  
    

      
    

  
      

 
   

 
   

  
   
   

   
  

   
    

        
   

 
     

   
   

   
   

           
       

        
        
     
         

          
 

 
 

     

 
   

      

 



iksLVs mejh nSfud xqUgs vgoky fn 08-10-2022 
ftYgk@ iks-

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

fn-osG 
xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 

uko %& 

mejh  
 

xqUgk  ?k- rk-osG 
fBdk.k-%&  
fn-08&10&2022 jksth 
17%00 ok-ps lqekjkl 
fQ;kZnhps jkgrs ?kjh ekSts 
cYykG rk Hkksdj   
 
fn’kk o varj %&  
if’pesl 22 fdeh 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG- %& 
fn-08@10@2022jksth  
ps  23-20 oktrk 
LVs-Mk-uksn 15 oj 
  
 
  

 
xqju   
244@2022  
dye  
354]506  
Hkk- n-oh- YkSa-v-
ckydkaps laj{k.k 
vf/kfu;e 2012 ps 
dye 8 izek.ks  
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&  
 
 
vkjksihps ukao %&  
 
vkjksihps vVd %& ukgh 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy fQ;kZnh gh ?kjh ,dVh vlrkuk ;krhy vkjksihus fQ;kZnhps 
?kjh ;soqu rq>s oMhykdMs ek>s iSls vkgsr rs eyk ns vls Eg.kkY;kus 
fQ;kZnh R;kl rq ckck dMqu isSls ?ks vls Eg.kkY;kus R;kus fQ;kZnh 
?kjh ,dVh vlY;kps ikgqu fQ;kZnhpk gkr /k:u vaxkyk vax ykoqu 
NsMNkM d:u ykXkY;kus fQ;kZnhus vkjksihps gkrkyk pkok ?ksoqu 
?kjkckgsj iGqu xsyh rq tj ek>s iSls ukgh fnyhl rj rqyk o rq>s 
vkthyk fdMuWi djrks v’kh /kedh nsoqu iGqu xsyk- oxSjs tckc 
o:u ek iksfu Hkkslys lk ;kaP;k vkns’kkus xqUgk nk[ky-  
 
nk[ky dj.kkj &  
iksgsdkW@2413 okuksGs iksLVs mejh 
 
rikfld vaeynkj & 
likfu d&gs  iks LVs mejh  -eks- ua 7798354377  
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iks- fu- Jh ,e-ch Hkkslys iksLVs mejh eksua 7038833358  
  



पो. टे. चे 
नाव 
िकनवट  

गुरनं 
198/2022 
कलम 
 12 (अ) 
म. जु.का.  
 
 
 

िद.08/10/2022 रोजी 17.30 
वा. मोजे राजगड तांडा येथील 
बस थानक येथे महाराज यांचे 
हॉटेलम ये ता िकनवट  

 :- 
 उ रेस 18  िकमी 
 

िद.08/10/2022  
वेळ  23.47वा 
 टे.डा. नं 43 वर  
 

 
 मटका जुगाराचे सािह य व 
नगदी 1430  पये 
 

परमे वर गणपती गाडेकर 
वय 32 वष यवसाय 
नोकरी पोलीस िशपाई/ 
440 पो टे.िकनवट 
ता.िकनवट 

:-िनरंक  
   .   

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व   िठकाणी यातील आरोपी हा 
याच े वतःचे फाय ासाठी लोकांकडून  आक ावर पैसे घेऊन यांना 

कागदा या ची ावर क याण  नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळवीत 
असताना मटका जुगाराचे सािह य व नगदी 1430 पये सह िमळून आला  
वगैरे मजकुराचे िफय दीव न मा पो िन साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल 
क न तपास कामी  पो.हे.कॉ/1052 ब डलेवाड यांचेकडे िदला . 
 

PSO पो.ना/2355 मालवाड पो टे िकनवट मो नंबर 7768853060 

पो.हेकॉ/1052    ब डलेवाड  पो टे िकनवट मो नं 9923471052 

 मा पोलीस िनरी क साळंुखे साहेब मो नं 9422242568 



iksLVs ekgqj nSfud xqUgs vgoky fn 08-10-2022 
ftYgk@ iks-

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

fn-osG 
xqjua @vk-e`-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 

uko %& 

ekgqj  
 

xqUgk  ?k- rk-osG 
fBdk.k-%&  
fn-08&10&2022 jksth 
15%00 rs 16-00 ok-ps 
lqekjkl vkcklkgsc 
ikjosdj ekdsZVe/khy 
ekgsj dysD’ku ukokps 
dkiM nqdkukr ekgqj rk-
ekgqj ft-ukansM  
 
fn’kk o varj %&  
mRrjsl 01 fdeh 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG- %& 
fn-08@10@2022jksth  
ps  23-14 oktrk 
LVs-Mk-uksn 21 oj 
  

 
xqju   
105@2022  
dye  
392] 506]34  
Hkk-n-oh-  
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&  
ljQjkt dknj nkslkuh o; 
37 o”kZ O;olk; O;kikj @ 
i=dkj jk ikjosdj uxj okMZ 
dz 02 ekgqj  tkr eqLyhe  
eksua 9423727786 
 
 
vkjksihps ukao %&  
 
vkjksihps vVd %& ukgh 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy vkjksihus lax.ker d:u ckreh dk Nkiys ;kpk Ons”k eukr 
Bsoqu ek>;k ckck lkgsc ikjosdj uxj ekdsZV e/khy ekgsj dysD’ku 
ukokps dkiM nqdkukr ekgqj nqdkukrhy xYY;kae/kqu vankts 50 rs 60 
gtkj :I;s tcjhus dk<qu usys o ftos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs 
fQ;kZnhP;k tckcko:u  oj izek.ks xqUgk nk[ky-  
 

nk[ky dj.kkj &  
liksfu Jh lat; iokj iksLVs ekgqj eksua 9823290456 
 

rikfld vaeynkj & 
iksfu Jh ,u-,y fjBBs iksLVs ekgqj eksua 9923388510  
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iksfu Jh ,u-,y fjBBs iksLVs ekgqj eksua 9923388510  
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
ek-Jh- fot; Mksaxjs lk mifoiksvf/k mifo fduoV pktZ mifo ekgqj 
eksua 8975769918 iksfu Jh ,u-,y fjBBs iksLVs ekgqj  gs  
fnukad 08@10@2022 jksth ps 23%31 ok uksan ua- 22 oj jokuk  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq  


