
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
mLekuuxj  
   

  felhax ua- 
04@2023- 
izek.ks  

felhax - ?kMyk rkjh[k osG 
o -fBdk.k  %  
fn- 20-02-2023 jksthps  
17-00 oktrk ps lq ekS- 
;sGh rk- yksgk jkgrs ?k:u  
 
felhax nk[ky rkjh[k osG  
fn- 22-02-2023 jksthps  
13-02 oktrk uksan dz- 17 
oj- 
 
iqosZl 22 fd-eh- 
nk[ky dj.kkj ;kaps uko %&  
iksgsdkW 2227 egkcGs LVs-
mLekuuxj  
eks-u- 7776992227 

[kcj ns.kkj %&  
Lkat; ckykth <xs o; 38 o”ksZ 
O;olk; ‘ksrh jk- ;sGh rk-yksgk ft-
ukansM eks- 9549448619 
 
 csiRRkk uko %& vfudsr Lkat; <xs o; 
22 o”ksZ O;olk; f’k{k.k jk- ;sGh rk-
yksgk ft-ukansM 
 
 
csiRRkk O;Drhps o.kZu  
jax lkoGk] dsl dVhax dsysys] nk<h 
ckjhd] f’k{k.k ,e dkWe izFkeo”kZ] maph 
5-2 QqV] iks’kk[k iWaV ‘kVZ] Hkk”kk ejkBh 
ghanh- 

Lkknj fouarh fd]cktwl uewn rk osGh o fBdk.kh ;krhy [kcj 
ns.kkj  Lkat; ckykth <xs o; 38 o”ksZ O;olk; ‘ksrh jk- ;sGh 
;kapk eqyxk ukes vfudsr gk R;kps vkbZ’kh dqjcqj >kY;kus rks 
jkxkP;k Hkjkr ?kjkrqu fu?kqu xsyk vkgs rks vkt ikosrks ?kjh ijr 
vkyk ukgh R;kapk vktikosrks ukrsokbZdMs o fe=kdMs ‘kks/k 
?ksryk vlrk rks fEkGqu u vkY;kus vkt jksth ys[kh vtZ 
fnY;ko:u felhax nk[ky  
 
mf’kjkps dkj.k%& vkt jksth iks LVs yk ;soqu rdzkj fnY;kus- 
 
Ikks-LVs-iz-vf/kdkjh ;kaps uko o eks-ua &  liksfu ih Mh Hkkjrh  
iks LVs mLekuuxj eks ua 8378989949 
HksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps uko  
Ekk-iksyhl vf/k{kd ;kaps lqpuk & 
 
riklhd  veaynkj %&   iksgsdkW 2330 dkuxqys iks LVs 
mLekuuxj  
eks aua 7744019830 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



पो. टे. च ेनाव  कनवट गरुन न.ं  :- 49/2023  कलम :- 379  भादवी माणे द. 22-02-2023 

पो. टे. चेनाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसगं घडला व कलम  

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

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

                 ह ककत  

कनवट  गरुन नं.  :- 49/2023 

 

कलम :- 379  भादवी माणे  

 
 
 
 

गेला माल- हरो लडर 

लस मोटारसायकल . 

MH-26-BV-5384 कंमती 
25000 .  

 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :- 

द. 20/02/ 2023 रोजी  वेळ 17:00 ते 

1800  वा दर यान सावजिनक र यावर 

साठेनगर ता. कनवट ज. नांदेड उ रेस 

01  कमी  
 
 

ठकाण :- साठेनगर ता. कनवट ज. 

नांदेड उ रेस 01  कमी  
 

 गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 22-02-2023 चे 13:51वा.  
 

न द नंबर :- 21वर  

 

उिशरा चे कारण :- आज पावेतो शोध 

घेत याने.  

 

दाखल करणार :- pso HC/1766 पवार 

पो. टे. कनवट 

 मो. नं. 9011051766  

फयाद  चे नाव:- राजु हर दास 

येरवाळ वय 45 वष यवसाय- 

हमाली रा, बोधड  ख.ु . ता. 
कनवट ज. नांदेड  

 मो. नंबर 9158912704 

 

आरोपी च ेनाव :-  अ ात  

 

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 
 

आरोपी अटक :-  

 

आरोपीचा पूव इितहास - िनरंक 

आहे. 

 
 
 

ितबधंक कारवाह  - िनरंक आहे.  

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद   हा आई म या दराबाबत 

चौकशी कामी मोटारसायकल लावनू दकुानात गेला 
असता कोणीतर  अ ात चोरटय़ाने यांची हरो 

लडर लस मोटारसायकल . MH-26-BV-5384 

कंमती 25000 . चो न नेली. आज पावेतो शोध 

घेतला िमळुन न आ याने मोटारसायकल व 

चोरटय़ाचंा शोध होवुन कारवाई हो यास वनंती. 
वगरेै मजकुराचा अज आज रोजी पो टे ला येवून 

द याने वर माणे गु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

कामी HC/1062 वाडगरेु यांचेकडे दले.  

 

तपािसक अमंलदार :-  hc/1062 वाडगरेु 

पो. टे. कनवट  

मो. नं. 8805981062 

 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर : पो. िन. बोरसे साहेब पो. टे. 

कनवट  मो. नं. 9309737394 

 
 
 

आरोपीचा पूव इितहास - िनरंक आहे. 

 

ितबंधक कारवाह  - िनरंक आहे 



 

पो. टे इ लापरु ो. ग.ू र .न ं23/2023कलम 65(ई) म.ु ो.अँ ट द 22/02/2023 

पो. टे चे 
नाव 

ग ू.र.न. कलम ग.ुर..घ.ता.वेळ व 

ठकाण  

फयाद  च ेनाव  खलुासा 

ईसलापुर  ो 
ग.ुर.न/ं23/2023कल
म 65(ई) म.ु ो.अँ ट 

माण.े 

.ग.ुर न.ंघ.ता.वेळ  व 

ठकान :-

द22/02/2023 च े 

सकाळ  12:30 वा च े

समुारास आरोपीच े

राहत ेघर  मौज े

.को हार . 

 
 

िमळाला मालः देशी 
दा  िभगंर  सं ाच े180 

M.L चे 15 सील बंद 

बॉटल असा एकूण 

900/ . पयाचा माल. 

फयाद   ◌ः Asi िशवाजी महाजन 

त डेवाड  वय 56 वष यवसाय 

नोकर  .पो. टे.ई लापरु 

मो.न.ं8080308059 

 
 

आरोपी ◌ः. 
 
 

ग.ुदा.ता.वेळः द 22/2/2023 

वेळ14:00 टे. डा.न ं19 

 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी यान े

वतःच ेफाय ासाठ  देशी दा  िभगंर  सं ा अस ेलेबल असलले े180ml 

180ml या 15 िसल बंद बाँटल चोरट  व  कर यासाठ  वतः जवळ 

बाळगललेा िमळून आला . हणून गु हा  वगैरे फयादव न वर माण े

गु हा दाखल व न  मा.Api साहेब यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास कामी बट Asi त डेवाड सर यांच ेकडे दल.े  

 
दाखल करनार :-  pso LHC 1906 कैलवाड मो.न.ं 9158132759 

 
तपासीक अमलदार:-Asi त डेवाड  मो.न ं8080308059 

आरोपीचा पूव इितहास - िनरंक आहे. 

 

ितबधंक कारवाह  - िनरंक 

 
 

 

 



                                                            . 

पो. टे वमानतळ ,नांदेड गू.र.न. 63/2023 कलम 324,504,506,34 भाद व द.22/02/2023 
अ. 

. 
िज हावपो. ट.ेचेनाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

1 2 3 4 5 6 
 िज हा नांदेड, 

पो. टे. िवमानतळ 
 
गु. घ. ता.वेळ व ठकाण – 

दनांक 21/02/2023 रोजी 20.30 
वाजताचे सूमारास आंबेडकर भवन 
समोर ल इं डयन आईल 
पे ोलपंपाच े
पाठ मागे,माळटेकड ,नांदेड पूवस 3 
कमी 

4) उशीराचे कारण-यातील 
फयाद ने आज रोजी उपचार 
क न पोलीस टेसनला येवून 
त ार द याने गू हा दाखल 

 
गु हा दाखल ता. वेळ-  
 
 द 22.02.2023 रोजी वेळ –14.40 

वा टे.डा. 26 

 
पो. टे वमानतळ 
,नांदेड गू.र.न. 
63/2023 कलम 
324,323 
,504,506,34 भाद व  
 

फयाद  – अ य प.जय काश 
राचलवार,वय 26 वष, यवसाय 
मजरू  रा.िशवनगर,नांदेड 
मो.न.8805237438 

 
 
आरोपी –    
 

खलुासा - सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वळे  व ठकाणी यातील फयाद  व 
यातील आरोपी हे जवण कर त असताना यातील आ. .1 याने फयाद स तू खूप 
माजला आहेस तू अगोदर सारख ेआमचे काम ऐकत नाह स असे हणनू िशवीगाळ 
क न तूला आज तर खतमच क न टाकतो अशी धमक  दली व ित ह  
आरोपीतांनी  लाथाबू याने व आकाश रनमाळे याने याच े हातात दगड घेवून 
फयाद चे पाठ वर,खदंयावर,डो यावर मारहाण केली यात फयाद चे 
पाठ वर,डो यात,डो यावर ,व दो ह  हाताचे खंदयावर मा न जखमी केले  व 
आ. .1 याने फयाद चे उज या पायावर उभा टाकून मारहाण के याने फयाद चे 
उज या पायाला दखूापत झाली व ितघांनी िमळून फयाद स तू जर पोलीस 
टेशनला आमची त ार केलास तर जवंत सोडणार नाह  हणनू जवे मार याची 

धमक  दली..वगैरे जबाबाव न ड .ओ.सपोिन जाधव साहेब यांच ेआदेशाने गू हा 
दाखल केला  

दाखल करणार –पो.ना 2609 आकमवाड मो.न.8805647079 

तपास –सपोउपिन लोखडें मो.न.9527810006 

 

आरोपीचा पूव इितहास - िनरंक आहे. 

 

ितबंधक कारवाह  - िनरंक 
 

 

 

 

 

 



पो. टे. उ माननगर 1 त े5गुरन ं21/2023कलम 379 भादंवी द 22/02/2023 

ज हा/ठाण े गुरन ं/ कलम  ग.ुघडला /गु हा दाखल/  ता . वेळ व 

ठकाण 

खबर देणार यांच ेनाव 

व प ा फयाद / आरोपी 
   हक कत  

पो. टे. 

उ माननगर 

ज.नांदेड  

 गरुनं 21/2023 कलम 379 

भादंवी 
 
 

उिशराच ेकारण :--  

आज पावेतून शोध घेतला 
असता िमळून न आ याने 

आज रोजी पो टेला येऊन 

जबाब द याने 

 
 

 दाखल करणार :--  HC /2227 

महाबळे पो. टे . उ माननगर  

मो 7776992227ता. कंधार 

ज.नांदेड 

 
 

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण  :---  

द17/02/2०23चे 
01.00वा ते 03.00 वाचे दर यान ीकृ ण 

मंडप डेकोरेशन दकुानासमो न मौजे 

मारतळा ता. लोहा 
  
 
 

अतंर व दशा   :-- पुव 18 क.मी  
 
 

गु हा दाखल.ता.वेळ :-- 

 द 22/02/2023वेळ  18.22 वा टे डा न ं22 

 

गेला माल :-- MH 26 CA 7112 बजाज 

लॅ टनम कंपनीची चारकोल रंगाची मोटार 

सायकल जनुी वापरती कमती अदंाजे 

50,000 . 

 

िमळाला माल :-- िनरंक  

 

फयाद चे  नाव नाव :-- 

मु तयार िसंघ जोिगदंर 

िसंघ औलख वय 56 वष 

यवसाय यापार गु ारा 
गु ारा गेट नंबर 3 

बडपुरा नांदेड  ज नांदेड  

मो.नं 
9823444434 
 
 
 

आरोपीचे नाव :--अ ात 

 
 
 

आरोपी अटक :-- िनरंक 

 
 

खुलासा:-  सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील फयाद चीMH 26 CA 7112 बजाज 

लॅ टनम कंपनीची चारकोल रंगाची मोटार सायकल 

जनुी वापरती कमती अदंाजे 50,000 . ह  कोणीतर  

अ ात चोर याने चो न नेली आहे वगरेै जबाबाव न 

महा सपन ेसाहेबांचे आदेशाने नमूद माणे गु हा दाखल 
 

तपािसक अमंलदार :--PSI क े पोलीस टेशन 

उ माननगर मो न ं 

 9325976675 

पोलीस टेशन भार  अिधका-याचे नाव व मोबाईल 

नंबर :-- मा.स.पो.िन भारती  साहेब पो. टे. उ माननगर 

मो.नं.  
 83789 89949 
 

 मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना माणे :- 

घटना थळ  भेट देणारे अिधकार  :-– 

 

घटना थळ  भेट देवनु परत आले वेळ  :--  

आरोपीचे नाव :--अ ात 

 

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई-- 

 
 



 

पो टे२ अधापरू ्cr no 51/2023 कलम 379 भा.द. व  द. 22.02.2023 

पो. टे. च ेनाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसगं घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं 

घडला व दाखल  

फयाद  च ेनाव व प ा व मो. न.ं 

आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 
अटक होय / नाह  

.  

                 ह ककत  

अधापूर ् ग ुर न_पो. टे. अधापूर भाग 

1 ते 5 ग.ुर.नं. 51/2023 

कलम 379 भा.द. व. माने. 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 प.21.02.2023 च े18.00 वा. ते 

द.22.02.2023 म 07.00 वाजताचे 

दर यान कामठा( ब)ुिशवारातील शेत 

गट मांक 254म ये द णेस  12 

क.मी. 
 
 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 22.02.2023 चे  16.32वा.  
 

न द नंबर :- 020वर  

 

दाखल करणार_ asi नंदे पो. ठाणे 

अमलदर पो टे अधापूर     

मो. न.9765764482. 

फयाद  चे नाव : काशीनाथ रामजी  
मु तरे वय 62 वष यवसाय शेती 
राहणार कामठा बु कु तालुका 
अधापूर ज हा नांदेड हा. मु काम 

जनै मं दर जवळ नांदेड मोबाईल 

नंबर 8007556953.  

 

आरोपी चे नाव _अ ात. 

 

FIR दल ेका होय/नाह  :- _होय 

आरोपी अटक___ 

 
 

  : िमळाला माल_  

गेला माल _ओसवाल कंपनीची 
3HP solar pump ची पा याची 
मोटार जनुी वापरते कंमत अदंाजे 
15000 /_ पये व  कॉपर वायर 275 

फुट कंमत अदंाजे 5000/_ पये 

असा एकूण 20,000 पयांचा माल. 

सादर वनती क , वर नमुद ता. वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद  यांच ेकामठा बू िशवारातील शेत गट 

मांक 254मधील बोरवेल मधील मु यमं ी सौर कृषी 
योजना अतंगत ओसवाल कंपनीची 3 एचपी सोलार 

पंपची पा याची मोटार जनुी वापरते कंमत अदंाजे १५ 

हजार पये व कॉपर वायर अंदाजे 275 फूट कंमत 

अदंाज े 5000/_ पये असा एकूण 20,000/_ पयाचंा 
माल कोणीतर  अ ात         इसमान ेचो न नेला आहे. 

. वगरेै मजकुराचे जबाबाव न वर माणे गु हा दाखल. 

 

तपास _पो . हे.का 1279    प प ुच हाण 

यां या कडे दला. मो.नं. 9356283717 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. िन    . गायकवाड साहेब 

पो. टे. अधापूर ्मो. न.ं _ 088887 17999. 

 

 

आरोपी चे नाव _अ ात. 

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई-- 



 

पोली टेशन मुदखेड  गुरन - 36/2023 कलम  279'304 a भा द व दनांक.22/02/2023 

पोलीस टेशनच ेनाव 

मुदखेड  

गुरन व कलम  गुरन घडला.ता. वेळ. 

ठकाण. 

फयाद च ेनाव खलुासा 

मुदखेड 

 

गुरन - 36/2023कलम  

279'304aभा द व 

 
 
 
 
 
 

दाखल करणार_ Hc 231 

पोल े नमेणूक पो ट 

मुदखेड मो.न. 

9552045424 

दनाक.20/02/2023 

रा ी 23:30 समुारास 

डोणगाव िशवारात 

वामन पवार यांच े

शेतात  फुलाजवळ 

सावजिनक रोडवर    

द णसे  =8 क.मी    
 

गुरन - दाखल ता.वेळ. 

दनाकं.22/02/2023रो
जी. 16:48 वा. टे डा. 
24वर  

 

     उिशराच ेकारण  

==धािमक काय म 

आटोपनू आज रोजी 
यऊेन      पो टला 
यऊेन जबाब द यान े   

फयाद  - ल मण ताप पवार 

वय 39 वष यवसाय मजुर  

राहणार िचकाळा तांडा तालुका 
मुदखेड मोबाईल नंबर 

7030706203 
 

आरोपी-  
मयताच ेनाव === शेषेराव 

टोपा पवार वय 60 वष 

यवसाय मजरु  राहणार 

िचकाळा तांडा मोठा तालुका 
मुदखेड ज हा नांदेड  

सादर वनंती क  यातील फयाद  यांनी जबाब दला 
क  यातील सा ीदारासह वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी गावी परत येताना यातील नमूद बोलेरो 
पकप टे पो चाक चालकाने या या ता यातील 

टे पो भरदा वेगात हाय गाईने व िन काळजीपण े

चालवनू टे पो  पलट  झाला यात यातील मयत 

शेषराव पवार हा  टे पो खाली यऊेन यां या 
छातीला गंभीर मार लाग यान े उपचारादर यान 

मयत झाला वगैरे जबाब आव न माननीय पोलीस 

साहेब आदेशान े वर पुरावांनी गु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास. 

 
 

तपास- माननीय पी आय  आनंत ेसाहेब कर त 

आहेत 

 
 

आरोपीचा पूव इितहास - िनरंक आहे. 

 

ितबंधक कारवाह  - िनरंक 

 
 



 

पो टे२ अधापूरc्r no 52/2023 कलम _294,323,504,34भा.द. व. माने. द. 22.02.2023 

पो. टे. च ेनाव  गरुन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसंग घडला व कलम  

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग घडला 
व दाखल  

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

.  

                 ह ककत  

अधापूर ् ग ुर न_पो. टे. अधापरू 

भाग 1 ते 5 ग.ुर.न.ं 

52/2023 कलम 

_294,323,504,34भा.द.

व. माने. 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 प.21.02.2023 चे 18.00 वा. ते 

द.22.02.2023 म 14.00 वाजताचे 

दर यान फयाद च ेघरासमोर 

आंबेडकर नगर ज हा प रषद 

शाळेसमोर मालेगाव द णेस 15 क . 

मी. 
 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 22.02.2023 चे  17.47वा.  
 

न द नंबर :- 021वर  

 

दाखल करणार_ asi नंदे पो. ठाणे 
अमलदर पो टे अधापूर     

मो. न.9765764482. 

फयाद  चे नाव :  

आरोपी च ेनाव _ 

FIR दले का होय/नाह  :- _होय 

आरोपी अटक___ 

सादर वनती क , वर नमुद ता. वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद ची आई फयाद च े घरासमोर येऊन हणाले क  

माझ े घरातले पैसे कोण घेतले असे वचारले असता 
आरोपी मांक 1) याने आईस हणाले क  िछनाल रांड तू 

झऊन घेणार  आहेस असे अ ील िश वगाळ कर त केस 

ध न रोडवर पाडून थापडा बु यांनी मारहाण केली व 

तसेच आरोपी मांक 02 )याने फयाद स िशवीगाळ कर त 

थापडा  बु यांनी मारहाण केली आहे. वगैरे मजकुराचे 

जबाबव न वर माणे गु हा दाखल . 

.  

तपास _पो . हे.का 1279    प प ुच हाण यां या 
कडे दला. मो.नं. 9356283717 

 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. िन    . गायकवाड साहेब पो. 
टे. अधापूर ्मो. नं. _ 088887 17999. 

 

आरोपीचा पूव इितहास - िनरंक आहे. 

ितबंधक कारवाह  - िनरंक 

 
 
 



पोलीस टेशन मदुखेड 37/2023कलम -341. 323.427. 504. 506. 34 भा द व दनांक. 22/02?2023 

 

पोलीस 

टेशनच ेनाव 

मुदखेड  

गुरन व कलम  गुरन घडला.ता. वेळ. 

ठकाण. 

फयाद च ेनाव खलुासा 

मुदखेड गुरन - 37/2023कलम -341. 

323.427. 504. 506. 34 भा द 

व  

 
 
 

गुरन - दाखल ता.वेळ. 

दनांक. 22/02?2023रोजी. 
18.35वा. टे डा. 27 वर  

 
 
 

दाखल करणार_ Hc 231 एस 

बी  पोल े  पो ट मुदखेड 

मो.न. 9552045424 

दनाक. 20/02/2023वेळ 

09.30वा.  च ेसमुारास 

मगुट त ेनांदेड रोडवर 

मगुट फा याजवळ 

समोर रोडवर ता:मुदखेड 

प मेस  15 क.  

 उिशराच ेकारण === 

आज रोजी यऊेन 

पो टेला त ार द यान े 

 फयाद  — जीवन गंगाधर तोटे 

वाढ वय 22 वष यवसाय शेती 
राहणार याहाळ   तालुका मदुखेड 

ज हा नांदेड मो. माक 

.8530866922 
 

आरोपी-  

सादर वनंती क  यातील फयाद न ेजबाब दला क  वर 

नमूद  तार ख वेळ  व ठकाणी या ितला आरोपीताने 

सगंणमत क न आरोपी मांक 01 यांनी त ू मा या 
बायकोला नेहमी का बोलतोस हणून िशवीगाळ केली 
व ितघानंी िमळून फयाद चा र ता अडवनू पुढे जाऊ न 

देता लाता बु यान े थापडान े मारहाण क न जीव े

मार याची धमक  दली व फयाद या मोबाईल घऊेन 

फोडून अंदाज े 6000 हजार पयाच ेनुकसान केल ेवगैरे 

जबाबा व न माननीय कोणी साहेब यां या आदेशान े

वर माण ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपासकामी  
 
 

तपास-  पोहे का–2127 आले वाढ  यां याकडे दे यात 

आला  
 मोबाईल नंबर–9158756087 

●  

आरोपीचा पूव इितहास - िनरंक आहे. 

ितबंधक कारवाह  - िनरंक 

 
 
 
 



पोलीस टेशन हमायतनगर गु .र .नं.41/ 2023कलम 324 ,504,506 34भा.द. व. दनांक22/02/2023 

पोलीस टेशनचे नाव ग.ुर.नकलम 

कायदा तपासी अमंलदार 

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

फयाद चे नाव मोबाईल 
नंबर आरोपीचे नाव व 
प ा 

खलुासा 

हमायतनगर 
 
 
 
 
ठाणे भार  अिधकार  

पोलीस 
िनर क ी .ड .बी.भसु
नुरसाहेब 

मो.न.ं9834774799 

गु .र .नं.41/ 2023कलम 
324,504,506 34भा.द. व. 
 
तपासी अमंलदार 

पोना.1966 आवुलवार  

पोलीस टेशन हमायतनगर 
मोबाईल नं 9763255035 

 
दनाकं22/02/2023चेरोजी
सकाळ  08.30वा 
चेसमुारास फयाद च े
घरासमोरमौजेरा.वडगावज
ता हमायतनगर 
 
 
 
गु हा दाखल वळे 

दनाकं22/02/2023 रोजी 
14.05वाजतानोद नंबर 
23वर 
 

गंगाधर नारायण ताडकुले 
वय 70 वर ् ष यवसाय 
शेती रा.वडगावता. 
हमायतनगरमोबाईलनं

.9850130957  
 
 
आरोपीचे नाव  
  

सादर वनतंी क  व नमदु तार खवळे व ठकाणी 
यातील आरोपीतांनी सगंणमत 
क न फयाद सतआुमच े घरासमोर ल वाळू का 
काढत नाह  असे हणनू िशवीगाळ केली व 
आरोपी पतु या यानंी फयाद चे उज या हाताच े
पंजास चावनू दखुापत केली व ढकलनू दले व 
ितघांनी िमळून तू वाळू  काढली नाह त तर 
तलुा खतम करतो हणनू जीवे मार याची 
धमक  दली वगैरे मजकुराचे अजाव नपो .िन . 
साहेब याचं ेआदेशाने गु हा दाखल  
 
गु हा दाखल करणार 

ठाणअंेमलदार 

ASI साखरे पो. टे. हमायतनगर 

मो.न.ं8378981645 
 

आरोपीचा पूव इितहास िनरक  
ितबधंक कायवाह  केली िनरक 

 
 
 
 

 

 



पोलीस टेशन हमायतनगर ग.ुर.नं.42/2023कलम 379 भा.द. व.  दनांक22/02/2023 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

ग.ुर.नकलम 

कायदा तपासी 
अंमलदार 

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

फयाद चे नाव मोबाईल 
नंबर आरोपीचे नाव व 
प ा 

खलुासा 

हमायतनगर 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु .र .नं.42/

2023कलम 
379भा.द. व. 
 
 

 
दनांक16/02/2023च ेरोजी 

23.00 वा चेपवू  

(इंडसआयड .1390988 ) 

येथीलमोबाईल टावर साईड 
मणी नगर हमायतनगर 

 
 
 
गु हा दाखल वळे 

दनांक22/02/2023रोजी 
17.11 वाजतानोद नंबर  29 

वर 
 

मधकुर रमशे गायकवाड व 
26 वष यवसाय खाजगी 

नोकर  (िनसा ुप ऑफ रा. 
आनंद नगर 
नांदेडमोबाईलनं

.8108116922  
 
 
 
आरोपीचे नाव  
  

सादर वनतंी क यातीलआरोपीने द .16 .02.2023रोजी 
23.00 वाज याचे सुमारास मोबाईल टावर च ेइंडस 
आयड  13 90 98 8) मणी नगर यथेील तीन ए रया 
काड व एक एिशया काड कमती 25000/चो न नलेेवगरेै 
मजकुराचे अज द यानेपो .िन . साहेब यांच ेआदेशाने 
गु हा दाखल  
 
तपासी अमंलदार 

HC 2303 िसगंणवाड 

पोलीस टेशन हमायतनगर मोबाईल नं 
9049078521  

ठाणे भार  अिधकार  

पोलीस िनर क ी .ड .बी.भसुनुरसाहेब 

मो.न.ं9834774799 

गु हा दाखल करणार 

ठाणअंेमलदार 

ASI साखरे पो. टे. हमायतनगर 

मो.न.ं8378981645 
 

 
आरोपीचा पूव इितहासिनरक 
ितबधंक कायवाह  केली- िनरंक 

 
 



 

पोलीस टेशन हमायतनगर ग.ुर.नं.43/2023कलम 324,504,506 34भा.द. व. दनांक22/02/2023 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

ग.ुर.नकलम 

कायदा तपासी 
अंमलदार 

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

फयाद चे नाव मोबाईल नंबर 
आरोपीच ेनाव व प ा 

खलुासा 

हमायतनगर 
 
 
 
 
 
 
 

गु .र .नं.43/

2023कलम 
324,504,506 34 
भा.द. व. 
 
 

 
दनांक22/02/2023चेरोजीसकाळ

10.00 वा चसेमुारास फयाद चे 
घरासमोरमौजेरा.वडगावज ता 
हमायतनगर 

 
गु हा दाखल वळे 

दनांक22/02/2023रोजी 19.20 

वाजतानोद नंबर 34वर 
 
गु हा दाखल करणार 

ठाणअंेमलदार 

ASI साखरे पो. टे. हमायतनगर 

मो.न.ं8378981645 
 
 
 

 
 
आरोपीच ेनाव  
  

सादर वनतंी क यातीलआरोपीतानी सगंणमत 
क न फयाद  स आमचे जागेम ये वाळू/रेती 
का टाकली असे का हणालीस हणूनिशवीगाळ 
केली आरोपी .2 यांनी डा या हाताचे अगं याला 
चावा घेऊन दखुापत केली व जाता जाता 
दोघांनी तलुा तर खतम करतो अशी मला जीव े
मार याची धमक दली वगरेै मजकुराच े
अजाव नपो .िन . साहेब याचें आदेशाने गु हा 
दाखल  
 
तपासी अमंलदार पोना.1966 आवलुवार  

पोलीस टेशन हमायतनगर मोबाईल नं 
9763255035 
 
ठाणे भार  अिधकार  

पोलीस िनर क ी .ड .बी.भसुनुरसाहेब 

मो.न.ं9834774799 
 
आरोपीचा पूव इितहासिनरक 
ितबधंक कायवाह  केली का-िनरंक 

 
 
 



 

    पो टे तामसा  11/2022 कलम 279,304(अ) भादवी  दनांक -22/02/2023  

पो. टे 

च ेनाव  

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

तामसा गुरन व कलम :-- 

11/2023 कलम:-- 

279,304(अ) भादवी 
माण े

 
 

घटना थळ  भटे-  

दनांक:-- 

द.20.02.2023रोजी  
 19.30 वा.त े20.00 वा.समुारास 

पारवा फा याजवळ मौज ेपारवा 
िशवार पूवस 15 कमी ता.हदगाव   

जी.नांदेड  

 
 
 
ग.ुदा.ता.वेळ दनाकं:-- 22.02.2023 

च े18.53 वा.न द न ं16  वर . 

 
उिशराच ेकारण:-आज रोजी mlc 

ा  झाली आहे व फ याद  आज 

रोजी पो टे ला येवून जबाब दला 
आहे. 

 
 

िमळाला माल / ट पर मांक एम 

 फयाद  च ेनाव :-  रणजीत 

आनंदराव गायकवाड वय 21 

वष  यवसाय शी ण रा.पवना   
ता. हमायतनगर   जी.नांदेड  

मो.न.7823093908 

 
 
 
आरोपी च ेनाव व प ा:--  
आरोपी अटक नाह   

 

आरोपी चा पुव ईतीहास -

नीरंक  

 

आरोपी वर केललेी तीबधंक 

कायावाह / नीरंक  

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद चा 
भाऊ भोकर कडे जात असताना भोकर त े कनवट रोडवर पारवा 
फा याजवळ आले असता म हं ा बोलरेो कंपनीची पांढ या रंगाची 
चाक  गाड  ितचा या चालकाने याचे ता यातील वाहन हाय गाई व 

िन काळजीपणाने भरधाव वेगान े चालवनू फयाद चा भाऊ द प 

यांच े मोटार सायकल मांक MH -26-AM-8929 ह च समो न 

जोरान ेधडक मा न अपघात क न फयाद चा भाव द प आनंदराव 

गायकवाड व याचा िम  अजय शेपू राऊत यांच ेमरणास कारणीभतू 

झालेला आहे वगैरे जबाब व न गु हा दाखल. 

दाखल करनार /.pso NPC 2558 माटे पो टे तामसा 
मो.न.9527177527 

 
तपासीक अिधकार  यांच ेनाव :--  सपोनी ी दळव ेसा पो. टे.तामसा  
नंबर:-- 7744827771 

 
पो. टे भार  अिधकार  यांच ेनाव व मोबाईल नंबर:-- मा.api दळवे सा. 
 पो. टे.मो.न.-7744827771 

केलेला तपास:--मा.पोिलस अधी क यां या सचुना:-- 

आरोपी चा पुव ईतीहास -नीरंक  

आरोपी वर केललेी तीबधंक कायावाह / नीरंक 

, 



 

पो टे   उमर 1त5ेगु. र .न 41/2023कलम457,380,511,भा .द.वी.कलम. माण.े द22!02/2023. 

ज हा/ठाण े गुरन.घडला /गु हा 
दाखल/ ा  द. 

वेळ 

गुरन/ंकलम खबर देणार यांचे नाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

   हक कत  

पो टे च ेनाव 

 
 
पोलीस टेशन, 

उमर  पो टे   

गु हा घडला.ता 
वेळ ठकाण 

द 

22.02.2023च0े1वा 
फयाद या घर  

नागठाणा. ता उमर   

 
 
 
दाखल द 

22!02/2023. 

.वेळ16:46  

टे डा न ं00:18 

 

गुरन—ं41/23ग.ु र 

.न 

457,380.511/2023

कलम भा.द.वी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
दशा व अंतर:-

द णसे 10 कमी 

फयाद च ेनाव  

 
 
 
आरोपी नाव:--  

 
 
गेला माल:-- िनरंक 

खलुासा 
सादर वनतंी क  यातील नमदु वेळ  व ठकाण यातील आरोपीना 
फयाद च ेघराच ेपाठ  मागनु चोर  कर याच उ ेशान े वशे क िन 

क िन चोर  कर याची य  ं केला फयाद  व सा ीदाराचें जागे 

झा यान पाळून गेला वगैरे जबाब व न मा. पो.िन.सा साहेब यांच े

आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी HC 2354 गेडाम 

यां याकडे दल.े 

 
 
दाखल करणार:---PSOHC-2084खेडकरउमर  पोलीस 

ठाणअंेमलदारपो ट टेशन उमर मो.न ं9890347022 

 
 

भार  अिधकार  –पो.िन भोसल ेमो. न ं703883358 

 

घटना थळ  भटे देणारा अिधकार  – 

घटना थळ  भटे देवनु परत 

आरोपीचे पवू इितहास नीरंक 

 

आरोपीवर केललेे ितबंधक कारवाई नीरंक 

 
 



 

                                                               
    

 
    

 
      

       

  

    
   

   
 

     
   

  

 

   
    

   

 
 

   
  

  

      
   

   
 

   
     

   
    

    
 

 
    

      
 

      
     
       

    
 

            
        
        

        
          
        

        
      

       
         

   
 

        
   
     

 
       

आरोपीचे पवू इितहास नीरंक 

आरोपीवर केलले े ितबंधक कारवाई नीरंक 

 
 
 



 

iksLVs da/kkj  xqj.k 43@2023 dye 363  Hkknoh fn-22@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  
da/kkj   

xqUgk -?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k & 

fn-22@02@2023 jksth jk=h 

11-00 oktrkps lqekjkl ekSts 

dkjrGk rk-da/kkj fQ;kZnhps 

jkgrs ?k#u  

fn’kk o varj %& nf{k.ksl  

30 fd eh  

 
xqUgk- nk[ky-rk-osG-%&  

fn-22@02@2023 jksth ps LVs-

Mk-Ø- 18 osG 20-27 

 

xqju@ vijk/k dzaekd  
 
xqj.k 43@2023 dye 

363  Hkknoh 

 
 
 
?kVukLFkG %& ekSts 

dkjrGk rk-da/kkj 

fQ;kZnhps jkgrs ?k#u 

nf{k.ksl  30 fd eh  

 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 

 mekdkar O;adVh Jhjkes o rsgrhl 

o"kZs O;olk; 'ksrh jkg.kkj dkjrGk 

rkyqdk daèkkj eksckbZy uacj  

8999329005 

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

 
vkjksih vVd rk osG %& ukgh  
 
 
fiMhr %& ukes ik;y uflZax 
cktfxjs o; 15 o”ksZ 02 eghus  jk- 
ekSts dkjrGk rk-da/kkj 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy  
fQ;kZnhph Hkkph gh nkG nGwu vk.krs Eg.kwu pDdhoj xsyh o pDdh o:u 
MkG nGwu ijr vkyhp ukgh frpk brj= 'kksèk ?ksryk vlrk rh feGwu 
vkysyh ukgh rhl dks.khrjh vKkr blekus vKkr dkj.kklkBh iGowu usys 
vkgs oxSjs tckc o:u uewn çek.ks iks fu lkgsHk  lkgsc ;kaP;k 
vkns'kkUoxqUgk nk[ky 
 
 ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek iks fu iMoG lkgsc eks ua 
9420841070 iksmifu  baækGs lkgsc iksyhl LVs'ku daèkkj eksckbZy uacj 
9975754256 
gs fnukad 22@02@2023 jksth ps 22%02 ok uksan ua- 23 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV i<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& ek iks fu iMoG lkgsc eks ua 9420841070 

rikfld vf/kdkjh %&  iksmifu  baækGs lkgsc iksyhl LVs'ku daèkkj eksckbZy 

uacj 9975754256 

nk[ky dj.kkj %&iksgsdkW  2046 dke tGxs iks LVs daèkkj- eksckbZy  - 

9421769882 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 

      पो. टे कनवट िमिसगं मांक 06/2023  द. 22/02/2023 

पो. टे. 
चे नाव  

गुरन/ं 
कलम  

गु हा घडला व दाखल  फयाद चे नाव व प ा मो न.ं, व आरोपीच ेनाव व 
प ा. 

ह ककत  

पो. टे. चे 
नाव 

कनवट  

िमिसंग 
मांक 

06/2023 
 
 
 

हरवलेली  दनांक वेळ व 
ठकाण  :-  

द. 11/02/2023रोजी      वेळ 
11:00ते 14:00वाजता राह या 

घ न  

धामणदर   तालुका कनवट  

उ रेस 20 K.M. 

 

िमिसंग दाखल :- 
 द. 22/02/2023 

वेळ  20:23वाजता 
टे.डा. 34वर 

 
  

खबर देणा याचे नाव:-     
  

हरवले या  म हलेचे नाव:-  दामोदर िस ू  तोडसाम वय 
61 वष राहणार धामणदर   

 ता. कनवट 

   

फयाद स एफ आर ची त दली कंवा नाह :- होय 

 

हरवले या   य चे वणन:- 
01)वय 61 वष  02)उंची 5.5फूट 

 3)रंग गोरा     4) बांधा सडपातळ 

5) केस पांढरे काळे केस व समो न ट कल 6) नाक 
सरळ 7) डोळे साधारण 8) कपडे पांढरा शट व पॅ ट 8) 

ओळख िच ह दो ह  हातावर कापलेले जनुी खनू 10) 

भाषा मराठ  हंद , तेलगू, ग ड , बंजारा. 
 

उशीराचे कारण :-  आज पावतो शोध घेत याने.   .   

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख  वेळ  व 
ठकाणी यातील खबरे देणार यांनी पोलीस 
टेशनला येऊन खबर दली क  यांचा नवरा 
नामे दामोदर िस ू तोडसाम हा कोणासह  
काह  एक  न सांगता घरातून िनघनू गेले 
यांचा आज पावतो शोध घेतला परंतु िमळून 

आले तर  शोध हो यास वनंती वगरेै 
मजकुरा या अजाव न िमिसंग दाखल क न 

पुढ ल शोधकामी HC/1052  

 ब डलेवाड यां याकडे दला.  
 

दाखल करणार :-  PSO /  HC1766 

    पवार सरपो. टे. कनवटमो.न.ं7620540203 

 

तपासीक अमंलदार:-    Npc-1052 ब डलेवाड 

पो. टे. कनवट मो .न.ं9923471052 

 

पो. टे. भार  अिधकार  :- 
 मा पोलीस िनर क बोरसे साहेब  

मो. न.ं9309737394 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 
 
 

पो टे कंधार      ग.ुर.न. 44/2023       .  कलम    279,304 अ .भा द वी   . . द.22/02/2023 

पो. टे. चे 
नाव 

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

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन. 44/2023  कलम 279 

,304 अ भा द.वी  

 गु हा घडला दनांक  व 

ठकाण    :-   द 31/01/2023 

रोजी सायकंाळ  13 : 30वा चे 
सूमारास ल मातां याजवळ 

द णेस 18  km ता कंधार  

 
 
 
गु हा दाखल:- 

द.22/02/2023 वेळ  21 :26   

वाजता टेशन डायर  न द   

21   वा  
 
 
 

 फयाद  च ेनाव :-.    िसताराम भीमराव राठोड व 

54 वष यवसाय शेती राहणार दापका राजा तालकुा 
मखुेड ज हा नांदेड मोबाईल नबंर9663339070  

 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 
 आरोपी चे नाव व प ा:-.    
 

मयत :- अमरिसहं शकंरिसहं कंुवर  राहणार दापका 
राजा तालकुा मखुेड 

 

आरोपी अटक:- नाह  

 
दाखल करणार:-    hc /  2131 गारोळे   पो टे 

कंधार. मोबाईल  नं   
 

उिशराचे कारण: -.  आज रोजी एम एल सी 
कागदप  ा  झा याने.  

खुलासा;  
          सादर वनतंी क  यातीलनमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीने याचे ता यातील मोटार सायकल हयगयीपने व 

िन काळजीपणे चालवून रानडुकरास धडक देऊन फयाद स व वतः 
गंभीर जखमी होऊन मरण पावला आहे तो वतः मरणास कारणीभतू 

झाला आहे वगरेै मजकुराचे एम एल सी जबाब व न गु हा दाखल क न 

मा पो िन साहेब यांचे आदेशाने पुढ ल तपास psi / इं ाळे सा  यांचेकडे 

दला 
 

तपासी अमंलदार:----   psi / इं ाळे साहेब  पोलीस टेशन कंधार मो नं 
.9975754252 
 
 

पो टे भार  अिधकार  यांचे नाव व मोबाईल मांक: -.       पोलीस 

िनर क :- पो िन पडवळ साहेब पो टे कंधार मो नबंर    9420841070 

 
 

घटना थळ  भेट देणाऱे  अिधकार . :- व घटना थळ  रवाना : 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



 

 

िदनांक22.02.2023 

 

 

 

 



 

 

 

िदनांक22.02.2023 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

िदनांक22.02.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 पो. टे. कनवट   गुरनं 50/2023कलम 12(अ) म. ज.ुका. माण े द.22/02/2022 

पो. टे 
चे नाव  

          गुरन/ं 
कलम  

      गु हा घडला व   

          दाखल  

फयाद चे नाव व प ा मो न.ं, व आरोपीच े
नाव व प ा. 

      ह ककत  

पो. टे. 
चे नाव 
कनवट  

गुरनं 50/2023 

कलम 12 (अ)म. 
ज.ुका.  माण े 
 
     
 
गू ाचे कारण 
:- 
गुडगुड नावाचा 
जुगार खेळत व 
खेळ वत 
असताना िमळून 
आल.े 
 

गु हा घडला द. 22/02/2023 

 रोजी  वेळ19:30  वाजता  बालाजी 
मं दराकडे जाणा या रोडवर 
अंबाड  तालुका कनवट उ रेस 
15 क.मी.   
 
गु हा दाखल :- द.22/02/2022 

वेळ 23:20 टे.डा.42वर 
 
 िमळाला माल :-   गुडगुड  
जुगाराचे सा ह य व नगद  
र कम 1155 पय.े  
 

फयाद चे नाव :- परमे र गणपती गाडेकर 
गाडेकर वय 32 वष यवसाय नोकर  
पो.कॉ.440 नेमणूक पोलीस टेशन कनवट  

मो नं.   
9923174485 
 
आरोपीचे नाव:- 
 
 फयाद स एफ आर ची त दली कंवा 
नाह :- होय 
 
उशीराचे कारण :-  िनरंक 

 आरोपी अटक तार ख वळे:-िनरंक 

सादर वनतंी क , वर नमूद तार ख वळे  व 
ठकाणी  यातील  आरोपी   हे  अंबाड  या ेम य े
बालाजी मं दराकडे जाणारे रोड वर गुडगुड  
नावाचा जगुार वतःचे फाय ासाठ  चाटवर 
िच ावर पसैे लावनू खेळवीत असताना गुडगुड  
जुगारा या सा ह यासह व नगद  अकरा1155 

पयांसह िमळून आल.े वगरेै मजकुरा या 
फयाद व न वर माणे गु हा दाखल क न 
पुढ ल तपासकामी  HC/1052 ब डलेवाड 
यां याकडे दले.  
 
गु हा दाखल करणार नाव:-  
 Pso /   Hc- 1766 पवार  सर  

पो . टे . कनवट 

 मो .न.ं9011051766 
 
तपासी अमंलदार :    HC1052 

 ब डलेवाड सर 
 पो. टे . कनवट मो. न.ं992341052 



 
 

            
 

  
                 

           

  
 

 

   
 

  
 

 

  
   

      
   

   
     
    

  
 

   
   

   
     

 

      
      

    
  

        
     

 
 

           
         

          
           
       
        
           

  
 

         
 

 
      

     

     



 
 
 
 
 
 

पो टे मु ामाबाद AD no 06 /2023 कलम 174 crpc दनाकं 22/02/2023 

ज हा/ठाण े आम ृ/ कलम  ग.ुघडला /गु हा दाखल/  ता . 
वेळ व ठकाण 

खबर देणार यांच ेनाव व प ा फयाद / 

आरोपी 
   हक कत  

पो. टे.  

मु ामाबाद 

AD no 06 /2023 

कलम 174 crpc 

 

आम ृघडला तार ख वेळ ठकाण  

दनांक 11/02/2023 रोजी  
सकाळ  06: 45 वाजता गांधी 
चौक सरकार  दवाखाना लातूर 

 
 
 
 

आम ृ दाखल तार ख वेळ न द 

नंबर द 22/02/2023. टे डा  
14.वर वेळ 11.16 वर 

 
 

खबर देणा याचे नाव :- पो हे का ट  ट  

पठाण ब कल नंबर 14 16 पो ट गांधी 
चौक लातूर 
 
 
मयताच ेनाव:-  शंकर सखाराम राठोड 

वय 65 वष राहणार हरानगर तांडा 
तालुका मुखेड ज हा नांदेड  

 
 

उिशरा च ेकारण :- आज रोजी पो टेला 
एम एल सी कागदप  ा  झा य व न 

व न 

 
 
 

वर  नमूद तार ख वेळ  ठकाणी यातील मयत नाम े

शंकर सखाराम राठोड वय 65 वष राहणार हरानगर 

तांडा तालकुा मखेुड ज हा नांदेड या याचे 

नातेवाईकान े उपचार कामी सरकार  दवाखाना 
लातूर यथेे शर र केल े असता दवाखा यात याची 
वर उपचार चाल ूअसताना तो दनांक 11 2 2023 

रोजी 06:45 वाजता मरण पावला आहे याचे वर 

लातूर येथ ेपीएम केल ेनतंरचे एमएलसी कागदप  

पो टेला ा  झा या व न आक मात मृ य ूदाखल 

दाखल क न पुढ ल तपासकामी माननीय सपोिन 

साहेब यां या आदेशान े सपोउपनी ताहेर शेख 

यां याकडे दला 
दाखल करणा या आमदार:-  पो हे का पो 2068 

कागण ेपो टे मु ामाबाद 

 

तपािसक अमंलदार ASI ताहेर शेख पो टे 

मु ामाबाद 
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पोलीस टेशन मु माबाद ड .सी.आर िमिसगं न.ं04/2022 द.22/02/2023 

पोलीस 

टेशन 

िमिसगं नंबर िम.ता.वेळ ठकाण व 

दाखल ता.वेळ 

 खबर देणार यांच ेनाव 

प ा व म .न. 

 थोड यात हक कत 

मु माबाद िमिसंग नंबर 04/2023 

द.22/02/2023 

 
 
 

वणन खालील माणे. 

1) नाव. नागनाथ कािशनाथ 

तळपते वय 35 वष यवसाय 

मजुर  राहणार मु माबाद. 

2)रंग सावळा, 
3) उंची 
05. फूट 2. इंच 

04)भाषा. मराठ  हंद  क नड. 

05) िश ण बारावी पास  

06)पोशाख िनळा जी स व 

पांढरा ट -शट बांदा सडपातळ  

07)डो याचे केस काळे व पांढरे 

िमिसंग घ.ता.वेळ व 

ठकाण- 

द22/02/2023 रोजी 
सायंकाळ  वेळ 16:30 

वाजता चे सुमारास राहते 

घ न मु माबाद येथून 

िनघनू  

 
 
 

िमिसंग दा.ता. वेळ द- 

22/02/2023 रोजी वेळ 

23.34. टे.डा.नंबर-31 

 
 

दाखल करणार-पोहे का 
2068 कांगणे मु माबाद 

पो. टे.मु ामाबाद 

मो.नं.8459537419 

खबर देणार यांच ेनाव  

 
 

हरवलेली. य .-- 

 नागनाथ कािशनाथ 

थळपते वय 35 वष 

यवसाय मजुर  राहणार 

मु माबाद 

 
 

FIR त दली का-होय 

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

िमिसंग मधील हरवलेला इसमनामे नागनाथ कािशनाथ थळपते  

वय 35 वष यवसाय मजुर  राहणार मु माबाद यांची प ी ह  

मागील एक वषापासून ितच ेमाहेर  कमलनगर (कनाटक )येथे राहत 

अस याने व तीस वारंवार बोलावनू सु ा ती नांदायला येत नस याने 

तो तणावात राहत होता व माझी प ी कमल नगर येथून नांदवयास 

घेऊन येतो असे हणून राहते घरातून िनघनू गेला वगरेै जबाबाव न 

िमिसंग दाखल. 

 

पो. टे. भार  अिधकार -- स.पो.िन-ितडके. 

पो. टे.मु माबाद  मो.न.ं9823156052 

 
 

तपासी अमंलदार 

HC 1996आडेकर मु ामाबाद.मो.न.9881815115. 

 
 



 


