
iksLVs ukansM xzkeh.k vke%̀&  12@2023 dye 174 lh vkj ih lh fn 26@01@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 

 

iksLVs ps 

uko 

 ukansM 

xzkeh.k  

 
 
 

 

vkè ?kMyk rkjh[k osG 

o fBdk.k  & 

 fn-25@01@23  jksthps 

osG 19%30 ok ps 

lqekjkl okMhikVh rk 

ft ukansM  

 

fn’kk o varj %& 

 

 

xqju nk[ky-rk-osG-% --

-fn 26@01@2023 ps osG 

00%44 ok uksan ua 04 

vkè%&  12@2023 

dye 174 lh vkj 

ih lh  

 

 

 

 

 

[kcjns.kkjps  uko %& 

 O;daVh Kkus’oj ykenkMs o; 24 o”kZ 

O; &etqjh jk ekdZ.M rk ft ukansM eks 

ua 7578337205 

 Tkr----- ejkBk  

 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

  

Ek;rkps  ukao %&  

Kkus’oj O;daVh ykenkMs o; 40 o”kZ 

O; &etqjh jk ekdZ.M rk ft ukansM  

 Tkr----- ejkBk  

  
Ekj.kkps dkj.k %& ‘ksrhP;k dtkZeqGs 

fo”kkjh vkS”k/k fiÅu vkRegR;k  

 

  

[kqyklk %& lknj fouarh  fd] ueqn rkjhd osGh o fBdk.kh [kcj ns.kkj ;kauh vkt jksth 

iksLVsyk gtj ;soqu tckc fnyk fd R;kaps ofMy ukes Kkus’oj O;adVh ykenkMs o; 40 o”ksZ jk 

ekdZ.M rk ft ukansM gs fnukad 25@01@2023 jksth nqikjh 03%00 oktrkps lqekjkl okMhikVh 

;sFks cs’kq/n iMY;kus mipkj dkeh ljdkjh nok[kkuk fo”.kqiqjh ;sFks ‘kjhd dsys vlrk mipkjk 

njE;ku MkWDVkjkauh dks.krs rjh fo”kkjh vkS”k/k izk’ku dsys vlY;kps lkafxrys o fnukad 

25@01@2023 jksth 19%30 oktrk ej.k ikoys  oxSjs [kcjho:u ek iks lks ;kaPks vkns’kkus vkè 

nk[ky  

 nk[ky dj.kkj%& iksgsdkW@ 1882 la;Zoa’kh iksLVs ukansM xzkeh.k eks ua 7774883192 

 

rikfld vaeynkj %& iksmifu dksjs iksLVs ukansM xzkeh.k eks ua 8888836607 

 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks fu ?kksjckaM  iksLVs ukansM xzkeh.k eks ua 9909737394 

 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iks fu ?kksjckaM  iksLVs ukansM xzkeh.k eks ua 

9909737394]] iksmifu dksjs iksLVs ukansM xzkeh.k eks ua 8888836607]]iksmifu ikVhy ukansM 

xzkeh.k eks ua 9823155291 ]]gs fn 26@01@2023  jksth ps 01%04 ok  uksan ua- 06 oj jokuk 

?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %&& HksV iq<s pkyq  
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



iksLVs ps uko oftjkckn xqjua %&  23@2023 dye 457] 380 Hkk-na-fo- fnukad 26@01@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 

 

iksLVs ps 

uko 

oftjkckn  

 
 

 

xqju ?kMyk rkjh[k 

osG o fBdk.k  & 

fnukad 25@01@2023 

jksth ldkGh 05%00 

rs 06%00 oktrkps 

njE;ku fQ;kZnh ;kaps 

jkgrs ?kjh jk- ckck 

fnifla?k uxj ]ukansM 

  

fn’kk o varj %& 

nf{k.ksl 01 fdeh- 

 

xqju nk[ky-rk-osG-% 

fnukad 26@01@2023 

ps 02%23  oktrk 

uksan uacj 08 oj  

xqjua %&   

23@2023 

dye  

457] 380 

 Hkk-na-fo-   

 

 

 

 

 

 

fQ;kZnhps uko %&  

ljnkj Hkxhanjfla?k fi- pankfla?k 

rcsysokys o; 48 o”kZ O;olk; [kktxh 

uksdjh jk- ckck fnifla?k uxj ] ukansM   

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

  

vkjksihps ukao % & vKkr  

 

vkjksih vVd %& -----ukgh  

 

 foyackps dkj.k %&  
vkt jksth iks-LVs yk ;soqu fQ;kZn 
fnY;kus 
 

xsyk eky %& 200000@& :ik;s uxnh 

  

feGkyk eky %&  fujad  

  

[kqyklk %& oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh ;kaps ?kjkps 

cktqwyk R;kaps lkMw ukes ljnkj gjftrfla?k iqj.kfla?k pqx gs jkgr vlwu 

R;kaps ?kjkps esu njokT;kps  dqywi dksaMk dks.khrjh vkKr pksjV;kus rksMwu 

vkr izos’k d:u QfuZpj P;k dikVkps ykWd rksMwu vkrhy 200000@& :Ik;s 

¼ nksu yk[k :Ik;s ½ pksjh d:u usys vkgsr oxSjs fQ;kZn o:u xqUgk nk[ky  

rikfld vaeynkj %&  

l-iks-fu-Mh-th- eaBkGs iks-LVs- oftjkckn eks-ua-9923154433 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
 iksyhl fujh{kd Jh- txnh’k HkaMjokj iks-LVs- oftjkckn  
eks-ua-9923696860 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
 1½ mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh- panzlsu ns’keq[k lkgsc ]mifoHkkx 
ukansM ‘kgj eks-ua- 9765390333  2½ iksyhl fujh{kd Jh- txnh’k HkaMjokj 
iks-LVs- oftjkckn eks-ua-9923696860 
]]gs fn 26@01@2023  jksth ps 02%27  ok  uksan ua- 09 oj jokuk 

?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %&& HksV iq<s pkyw vkgs 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

   
  



पोलीस टेशन मुखेड गुरण- ३१/२०२३  कलम  ३२४.३२३.५०४.५०६,३४. भा द वी.  दनांक २६/०१/२०२३ 

 पोलीस 

टेशन  

xqjua @ dye गु घडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खुलासा 

मुखेड  गुरण-  

३१/२०२३ 

 कलम  

३२४.३२३. 

५०४.५०६   

३४. भा द वी.  

ग ुघ ता वळे व ठकाण  

दनांक २६/०१/२०२३ रोजी 
१२:१५वाजता या समुारास 

फयाद या शेतात सामाई क 

धुर यावर होकणा िशवार 

तालुका मुखेड 

 
 
 
 
 दाखल दनांक 

 २६/१ /२०२३ रोजी  
वेळ १५:४२  

न द मांक १७ 

फयाद : 

 गणपत बालाजी मान ेवय 

४५वष यवसाय शेती रा. 
होकणा तालुका मुखेड 

ज हा नांदेड मो. 
९७६५८८९५४७. 

 
आरोपी:- : 
 

आरोपीचा इितहास :- 

िनरक 

 

खलुासा:-सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ व ठकानी  यातील 

फयाद न े आरोपीस लाईटच े तार सरळ क न या अस े हणाल े

कारणाव न यातील आरोपीतानी सगंणमत क न फयाद  िशवीगाळ 

क न थाप या बु यांनी मारहाण क न कतीन ेडो यात मा न दखुापत 

क न जीव ेमार याची धमक  दली वगैरे व न   गु हा दाखल . 

 
गु हा दाखल करणार-  पोहेका २३६७  माडप  े मो ८३९०२४८६९९.  

पोलीस टेशन मखेुड. 

 

तपासीक: - Asi वाघमारे मो.  ९९२३४७१७६२ पोलीस टेशन मखेुड. 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 



पोलीस टेशन रामतीथ गुरनं.11/2023 कलम 65 (E) म. दा. का. द 26/01/2023 

पो. टेच े

नाव 

गुरण ंव 

कलम 

गु हा  घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ  

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 
खलुासा  

रामतीथ गुरन o 

11/2023 

 कलम 

65 (E) 

म. दा. 
का. 
 
 
 
 
 

द. 26.01.2023 च े14.20 

वा. स.ु 

 मोज ेधु पा आरोपीच े

घराजवळ ल पानप ट च े

बाजूला  
 प मसे 02 कमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द 26/01/2023 च े  

17.54 वा टे.डा न द . 

19 वर  

 
 

फयाद  नाव:- यकंट हणमतंराव बोडके वय 

36 वष यवसाय नोकर  पो. कॉ.2538 

पो. टे.रामतीथ मो. न.ं9552554644. 

 
आरोपीच े:-  

 िमळाला माल :- देशी दा  िभगंर  सं याच े

180 एम एल मते या 24 बॉटल कमती 
अंदाज े1020/- ो गु ाचा माल  

खलुासा_सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीन े देशी दा  िभगंर  सं ाच े 180 एम एल 

मते या 24 बॉटल कमती अंदाज े 1020/- ो गु ाचा माल 

वनापरवाना बेकायदेशीर र या ितची चोरट  व  कर या या 
उ ेशान े ता यात बाळगनू िमळून आला हणनू गु हा दाखल 

क न मु ेमाल व आरोपी तपास कामी  मा.सपोिन ी दघ े

साहेब यांच ेआदेशा वय ेगु हा दाखल क न तपास NPC-1371 

िशंदे यां याकडे दला आहे 

दाखल करणार :-PSI आर बी राठोड पो टे रामतीथ मो. 
न.ं9423137924. 

भार  अिधकार  - एस ह  दघ ेसहा यक पोलीस िनर क पो 
टे रामतीथ मो.9834255985 

तपािसक अमलंदार-पो.ना.1371 िशंदे पो टे रामतीथ 

मो.न.9552514548. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 

 

 

 



पो टे हमायतनगर आ. म.ृनंबर 04/2023 कलम 174crpc द.26/01/2023 

पो टे नाव  आ . न.ं व 
कलम  

आ. . घडला ता. वेळ व 
ठकाण  

खबर देणा याचे नाव व प ा  खुलासा  

हमायतनगर 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

04/2023कलम 
174 Crpc 
 
 
मरणाचे कारण 
–गळफास 
घेऊन मरण 
पावला  

25/01/2023चेसायंकाळ  
16:00वाजताचे सुमारास 
द ा िनमलवाड यांचे 
शेतातील बोर चे झाडास 
मंग ळ िशवार उ रेस 13 
क . मी 
 
आ. .  दाखल तार ख 
वेळ- 
द.26/01/2023रोजी10:47 

वा. न दन.ं14 वर 

सुभाष प.सटवाजी भावाने वय 52 
वष यवसाय म छ  यवसाय / 
शेती रा. मंग ळ ता. हमायतनगर 
ज. नांदेड मो. न.ं9347021736 

 
मयताचे नाव – सुनील प.भुजंगराव 
बावणे रा.मंग ळ ता. हमायतनगर  
 
  

सादर वनंती वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील मयत हा 
लहर  म ये येऊन द ा िनमलवाड  याचे बोर या झाडास साड ने 
गळफास घेऊन मरण पावला असून याचे मरणाबाबत कोणावरह  
संशय आगर त ार नस याचे खबर रपोट द यानेमा. पो. िन. 
साहेबयांचे आदेशाने वर माणे आ. म.ृदाखल क नपढु ल कायवाह  
कामे बीटNPC 1966 अउलवारयाची कडे दला आहे  
 
दाखल करणार-पोहेका/2281 शेखमो.नं. 7888218751 
 
तपासीअमंलदार-पोना/1966 अउलवार मो.न.ं9763255035 
पो ट भार  अिधकार  यांचे नाव मो.न.ं- पो.नी.बी. ड . भुसनूरमो.न.ं 
9834774799 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

पो. टे वमानतळ आ.म.ृन.ं 03/2023 कलम  174 CRPC  द.26/01/2023 
अ. . िज हावपो. टे

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

1 2 3 4 5 6 
01 िज हानांदडे, 

पो. टे. 
िवमानतळ 

आ.मृ.घडला ता वेऴ  व 
ठकाण - द 25.01.2023 

रोजी चे  09.00ते 09.50 
वा या दर यान सरकार  
दवाखाना व णुपुर   नांदेड 
द ीणेस  12 क मी  
 
 
मरणाचे कारण – अपंग व 
मंदीमदं व  झटके येत 
आस यान ेमृ य ु पावले. 
 
 
गु हा दाखल ता. वळे-  

 द 26.01.2023रोजी वेळ 
–14.26वा ट.ेडा. 22 

 
पो. टे 
िवमानतळ 
आ.मृ.नं. 
03/2023 कलम  
174 CRPC 

 
खबर दणेार –  िवरभ  भयअ पा मठवाले 
वय 53वष . अिध क ीमती नरसाबाई 
महीला मंडऴ वडगाव संचालीत िशशु ह 
गीतानगर नांदडे  रा नंद ाम सोसायट  
नांदेड   
 
 
मयताच ेनाव –   वरद  वय 04 वष 09 महीन े
अपगं मदंीमंद  

खुलासा -सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
अजदार  यांनी पो टेला यवनु खबर दली क  मा बालक यान समीती 
नांदेड यांचे आदेशा वये द 19/05/18 रोजी दाखल कर यात आलेले 
बालक वरद हे ते हापासुन मद मंदव व अपंग होते यास झटके येत होते 
याचा स. द. व णुपुर  नांदेड येथे वलाज चालु होता तो िशशु ात 
दाखल झा यापासुन अ न हन कर त न हाता तो डा ँ दलेले पावडर व 
िसमीलँक व दधु हन करत होता द 25/01/23. रोजी सकाळ  09.00 
वा उपचार कामी स.द. व णुपुर  येथे दाखल केले आसता डाँ सदर 
बालकाची तपासनी क न सकाळ  09.50 वा मतृ घोषीत केले  वगरेै 
मजकुराचे अजाव न  मा. पो. िन. काकडे साहेब यांच ेआदेशाने आ  
दाखल क न पुढ ल तपास कामी ASI कु ळेकर यांचेकड े दले. 
 

दाखल करणार – HC 1986  कानगुले मो नं 9657707486 
 

तपास करणार  - ASI कु ळेकर  मो.नं. 8668642465 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



पो टे२ अधापरूc्r no 19/2023 ग ुर न_19/२०२3कलम_160, 324,323,504,143,147, 148,149भा. द. वी व सह कलम_135 महारा  पोलीस कायदा द. 

26..01.2023 

पो. टे. च ेनाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं 

घडला 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  

अधापूर ् गु र न_19/२०२3कलम_160, 

324,323,504,143,147, 

148,149भा. द. वी व सह 

कलम_135 महारा  पोलीस 

कायदा माणे 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द.26.01..2023रोजी वेळ 

11.30वा.चे समुारास ज हा 
प रषद शाळेसमोर रोडवर 

मौज ेलहान तालकुा अधापरू 

पूवस 10 कलोमीटर. 

 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 26..01.2023 चे  

17.29वा.  
न द नबंर :- 17वर  

 
 

फयाद  चे नाव : सदं प संभाजी आ ण 

बोईनवाड वय 36 वष यवसाय नोकर  25 44 

पो ट अधापरू ज हा नांदेड मोबाईल 

नबंर_7038518183. 

 
आरोपी च ेनाव_पाट  मांक एक चे  
FIR दले का होय/नाह  :- _ 

आरोपी अटक___  

: िमळाला माल_ 1)300,000/_एक लाल व 

पांढ या रंगाचे ट पर टाटा कंपनीचे मॉडेल 

मांक 16 13 समो न पाठ मागून नबंर लेट 

नसलेला ट पर जनेु वापरती कमती अदंाज े

व 2) ट पर मधील रेती वाळू अदंाज ेद ड ास 

कंमत अदंाज े4500/_ पये एकूण3,04,500/_ 

 

सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  

यांनी फयाद दली क  लहान येथील ज हा प रषद शाळेसमोर 

सावजिनक रोडवर सां कृितक काय माचे कारणाव न गैर काय ाची 
मडंळ  जमवून ला या का या दगड घेऊन आपसात झुंज क न 

एकमेकास मारहाण क न डोके फोडून एकमेकास जखमी क न 

दखुापत क न माननीय ज हािधकार  साहेब नांदेड यांचे जमावबंद  

आदेशाच ेउ लघंन केले आहे वगरेै मजकुराचे फयाद व न वर माणे 

गु हा दाखल 

दाखल करणार_ asi नंदे पो. ठाण ेअमलदर पो टे अधापरू  मो. 
न.9765764482. 

तपािसक अमलदर_पो उप िन .राठोड.मोno_9823143245. 

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

साहेब पो. टे. अधापरू ्मो. नं. _ 7798834263 

 
 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 

 
 
 



पो टे कंुडलवाड  गुरन 11/2023कलम 65 (E) महारा  दा बंद  कायदा  दनाकं 26/01/2023 

पो ट च ेनाव गुरन नंबर गु हा घडला व दाखल दनांक फयाद च ेनाव हक कत 

कंुडलवाड  11/2023 
कलम 65(E) 

महारा  दा बंद  

कायदा 

दनांक 26/01/20 23 रोजी 17.30 

वा. स.ु ामपचंायतच ेपाणी 
शु करण क ा या जवळ 

सावजिनक रोडवर मौज े

कोट याळ ता. बलोली 
 
गु हा दाखल - दनांक 

26/01/2023रोजी 20.08 वा. डायर  

न द नंबर 18 वर 

 
िमळाला माल - 490/-एका 
नायलॉन या पशवीत देशी दा  

िभगंर  सं ा अस ेलेबल असले या 
180 एम एल मते या 07 

काचे या बॉटल येक बॉटल ची 
कंमत स र पय े दरा माण े

एकूण कमती अंदाज े

सनुील बालाजी 
बा टेवाड वय 32 वष 

यवसाय नोकर  

पोका पो टे 

कंुडलवाड  

मो.न.7588425417 

 
आरोपीच ेनाव -  

 
 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील नमूद आरोपीन े वनापरवाना बेकायदेशीर र या 
ो गु हाचंा माल देसी दा  िभगंर  सं ा च ेचोरट  व  

कर याचे उ ेशान ेआपल े ता यात बाळगललेा िमळून 

आला  वगैरे मजकुराच े फयाद व न वर माण ेगु हा 
दाखल क न मा.सपोिन साहेबांच े आदेशान े तपास 

कामी HC 2206 मेडेवार सर यांचेकडे दल. 
दाखल करणार - pso ASI जमजाळ साहेब 

मो.9975530132 

तपास- HC 2206 मेडेवार सर 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
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vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
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vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 



 

 
 
 
 
 
 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 



िदनांक26.01.2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



िदनांक26.01.2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

पो. टे वमानतळ गुरनं. 31/2023 कलम 324,323,504,506,34  भादवी द.26/01/2023 
 

अ. 

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

1 2 3 4 5 6 
 िज हानांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 
गु हा घ. ता. वेळ  व 

ठकाणी- द 25/01/23 

रोजी  सायकंाळ  17.00 

वा समुारास आरोपीच े

राहत ेघर  पाडुरंग नगर 
नांदेड  

गु हा दाखल ता.वेऴ -
दनाकं 26/01/2023  वेळ 

17.44 वा. टे.डा.नं.26 
 
उशीराच े कारण – आज 
रोजी पो टेला यवुन 
त ार  द याने  गु हा 
दाखल  

पो. टे वमानतळ 

गुरन.ं 31/2023 कलम 

324,323,504,506,34  
भादवी 

फयाद - भारत सभंाजी ईसनकर 
वय 37 वष य िभ ा मागण े रा 
सभुाष वाड पुसद ज यवतमाळ 

ह.म.ु न वन ह सापरु महादेव ईगव े 

यांच े वा यात नांदेड मो न ं

9657768180 

 आरोपी-  

 
 
 

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

ठकाणी यातील फयाद  याची प ी सुरेखा ह  याचेत 

जमत नस यान े माहेर  राहत े तीस फयाद न े तलुा 
माझ े सोबत यायच े क  नाह  अस े हणाल े आसता 
फयाद ची प ी सुरेखा ह न े फयाद  सोबत वाद 

घातला व आरोपी  2,3, यानी फयाद स धरल े व 

फयाद च ेप ीन ेडे यात िमरची टाकुन लोखंड  राँडण े

डो यात मा न दखुापथ केली फयाद च ेडो यात पाच 

टाके पडल े आरोपीतानी सगणमंत क न  फयाद स 

िशवीगाळ क न जवे मार याची धमक  द ली .वगैरे 

मजकुराच े फयाद  व न   मा. पो. िन. काकडे साहेब 

यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी  
NPC 631 देशमखु यांचेकडे दला. 

दाखल करणार – HC 1986  कानगलु े मो न ं
9657707486 

तपास करणार  - NPC 631 देशमखु 9923647631 

 

 
 
 



 

 



  

 

आरेापीतांनी 
संगनमत क न 
फयाद ने हॉन का 
वाजवला या 
कारणाव न 
डो याला गभंीर 
द:ुखापत केली आहे 
थापडबुकयानी 
मारहाण क न 
िशवीगाळ क न 
जीवे मार याची 
धमक  दली अहो. 
 
 

दपुार  
13.00 वा च ेदर यान 
आंबेडकरनगर  यथेील 
पाट च ेपुढे वाय पॉ ट 
पंपळाच ेझाडा जवळ 
नांदेड 

प मेस 02 

अ दलु िसराज प.अ दलु अ बास वय 
23 वष यवसाय यापार 
रा.तेहरानगर नांदेड जात-मु लीम 
मो.7558388679  

आरोपीचे नाव

आरेापी .03 
अतीष सयुवंशी द.26.01.2023 वळे 
23.43 टै…डा.025 माणे अटकेत 
आहे.  
 

उशीराचे कारण स.द. व णुपुर  व 

जालना येथ ेउपचार घेवनू 

हे यांच े िम  नाम े
अजगर अली यांच े सोबत मो.सा वर बसनु तेहरानगर येथनू 
रे वे टेशन कडे जात असताना आंबेडकरनगर नांदेड यथेील पंपळाच े
झाडाजवळ वाय पॅा ट यथेे आले असता इसम नाम े  02. 03. हे 
र यावर उभ ेअसताना यांनी हॉन का वाजवला असता, त ुहॉन का 
वाजवला या कारणाव न आरोपीतांनी सगंनमत क न फयाद स 
लाथाबुकयांनी व हातातील कडयान ेमारहाण क न याचें ओठ फोडुन 
टाकल े व डा या डोळयास मा न डोळा फोडून गभंीर जखमी केल े
आहे व यामळेु यांचे डोळयाच े ऑपरेशन झाले आहे व सोबत 
असललेे िम  ् हे सोड व यास आले असता यानंा िशवीगाळ क न 
जीवे मार याची धमक  दली आहे.वगैरे जबाब व न गु हा दाखल 
  

कांबळे

काशीकर सा.पो

 

  आरेापी .03 अतीष व ण ुसयुवंशी वय 22 रा.लालवाड  आबेंडकरगनर नांदेड  हा द.26.01.2023 वळे 23.43 टै…डा.025 
माण ेअटकेत आहे


