
 

पो. टे िवमानतळ आ.म.ृनं. 38/2022 कलम  174 CRPC -  द 23.12.2022 
पो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

 
. िवमानतळ गु. घ. ता.वेळ व ठकाण –  

दनाकं 16/12/2022 रोजी 
20.00 वा. च े समुारास रहेमत 

कराणा दकुानासमोर रोडवर 

महेबबुनगर नांदेड पुवश 02 

क.मी.  
 
 
मरणाचे कारण –पोटाचा ास 
अस याने  
 
 
 
आ.म ृ दाखल ता. वळे-  द 

23.12.2022 रोजी वेळ – 12. 19 

वा टे.डा. 29 

                                                           
आ.म.ृन.ं 
38/2022 
कलम  174 
CRPC 
  

खबर देणार –  
 

 
 

मयताचे नाव –  अ य ाने र ढगे  
वय25वष यवसाय मजुर  रा. 
सलैानीनगर  नादेंड 

 

खुलासा -सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील खबर देणार  मह लचेा पती अ य ाने र ढग े
यास पोटाचा ास होत अस याने उपचार कामी 
स.द. व णुपरु  नादेंड येथ े उपचार कामी नेल े असता 
डॉ टर यानंी तपासनु मतृ झा याच े घोषीत केले आहे 
याचें मरणा बाबत माझा कोणावर काह  एक संशंय 

नाह  कंवा काह  त ार नाह . तर  यो य ती कायवाह  
होणेस वनतंी आहे.  वगरेै मजकुराचे अजाव न  मा. पो. िन. 

काकडे साहेब यांच ेआदेशाने आ  दाखल क न पढु ल 
तपास कामी NPC 631 देशमुख  यांचेकडे दल.े 

दाखल करणार – NPC2609,आकमवाड मो.न.ं 
8805647079 
तपास करणार- पोना 631 देशमुख मो.न.ं9923647631. 
                                                                       

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

 

 

 

 

 



 
 

          

        
      

 
   
लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 248/2022  कलम -

279,427,337, ipc . 

 ग.ुघडला:- द.23/12/2022 

च े 09.30 वा. िशवाजी चौक 

लोहा जजाई वीट माट च े

समोर र याला उ रेस 1 

km 
 
 
 
ग.ु दाखल:- द.23/12/2022 

च े13.06 वा. टे.डा. .12 

 

खबर देणार : - सतंोष बालाजी घोरबांड 

वय- 36 वष रा. उ माननागर ता. लोहा 
ह. म.ु व णुपरु  ता. ज हा. नांदेड  

मो. न-ं9960062494 

  

FIR त दली का:- होय ´  

आरोपीच ेनाव व प ा -  
आरोपी अटक:- आहे द 23/12/2022 

कलम 41 (अ )(1) सीआरपीसी माण े

नोट स बजावली व अटक व सटुका 
 
 
 

खलुासा:-नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीन े याचे 

ता यातील ॅ ह स ह   हयगई व िन काळजी पणान ेभरधाव 

वेगान े चालवनू इनो हा शटा एम.एच.26 सी.ड .0909 ह च े

पाठ मागील डा या बाजूस धडक द यान े ब पर,हेड लाईट, 

डझले टँक चा प ा तसेच फुटरेसला धडक लागनू 1,50,000/- 

पयाच े नुकसान झाले व गाड त असले या कुणालाह  मार 

लागला नाह  परंतु जी वतहानी हो याची श यता होती  वगैरे 

फयाद व न मा.पो.िन. ी तांब ेसाहेब यां या आदेशान ेगु हा  
दाखल. 

दाखल करणार:- पोहेका/2238 कदम पोलीस टेशन लोहा 
मो.न.9421849016 

 
तपासी अमंलदार  -- Hc 408 क े पो. टे.लोहा मो. 
न.ं9730726378 

 
पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. .--मा. पो िन तांब े  पो 
. टे. लोहा  मो . .9850188100 

 
 

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

 



 

पो टे तामसा आ. .नं.27/2022कलम 174 सी.आर.पी.सी  दनांक - 23/12/2022 

पो. टे 

च ेनाव  

आ  न ं व कलम  आ. .घ.ता.वेळ व 

ठकाण 

खबरदेणार च ेनाव ह ककत 

तामसा आ .न:ं-- 

27/2022 

कलम:-- 174 

सी.आर.पी.सी 
 
 
 
मरणाचे कारनः--  
उल या होऊन 

मरण पावला 
आहे . 

दनाकं:-- 20/12/2022 

रोजी  रा ी 12.00 वा. 
सरकार  दवाखाना 
हदगाव ता. हदगाव 

ज हा नांदेड 

 
 
 
आ. ..दा.ता.वेळ 

दनाकं:-- 23/12/2022 

च े 16.15 वा.न द न ं

18 वर . 

 
उिशराच ेकारण:  आज 

रोजी पो टे ला  यऊेन 

जबाब द यान.े  

खबरदेणार:-  अशोक गो वदं 

कांबळेवय 35   वष यवसाय  

मजूर   रा. वडगाव (बु ) 

ता.हदगाव  जलह्ा नांदेड  

मो.न.9765929648 

 
 
FIR त दली का :-  होय 

 
मयताच ेनाव व प ा:--  
मु कंदा अजनु कांबळे वय 44 

वष  य.मजूर   रा. वडगाव 

(बु)   ता. हदगाव   जलह्ा 
नांदेड 

सादर वनंती क ,वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील यास उल या 
होत अस यान े यास वलास कामी सरकार  दवाखाना हदगाव येथ ेनले े

व यास तेथील डॉ टरानंी तपासनू तो मरण पाव याच ेसांिगतले वगैरे 

जबाब व न मा. सपोनी  साहेब यांच े आदेशान ेआ  दाखल. 

 
 
दाखल करनार  यांच ेनाव :--pso  ASI डूडूळे   पो. टे. तामसा नंबर:-- 

9022037761 
 

तपासणी अिधकार  -  hc 1059 भ े  सा.पो. टे.तामसा 
मो.न.9011879222 

 
 
पो. टे भार  अिधकार  यांच ेनाव व मोबाईल नंबर: . मा.सपोनी ी. 
दळव ेपो. टे.तामसा मो.न.7744827771 

 
केललेा तपास:-- 

मा.पोिलस अधी क यां या सचुना:-- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  



 
 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 556/2022कलम 283 भादवी  िद 23.12.2022 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:---  
गूरन. 
556/2022कलम 
283 भादवी  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद 23.12.2013 रोजी 15.18 
वाजता जुने बस थानक 
समोरील सावजिनक रोडवर  

 
 
 

 गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद .23 .12..2022 रोजी वेळ   
17.49 वा.नोदंनं  40 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा 
गणपत  देवला  राठोड पोहेका 
2195  ने. पो े  देगलुर मोनं 
9423438292 
 
 
 
आरोपीचे नाव  
 

खुलासा:--- सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी 
यातील आरोपीने आप ा ता ातील रयर ऑटो  हा रोडचे 
प र थीती कडे दुल  क न   येणारे जाणारे वाहनास 
अडथळा िनमान होईल व लोकां ा िजवीतास धोका िनमान 
होईल अ ा  थतीत उभा केलेला िमळुन आला वगैरे 
जबाब व न गु ा दाखल  
  
तपािसकअंमलदार-   पोहेका / 1984 सकनुरे     पो. े . 
देगलुर 
 
दाखल करणार:-पोना /2562 प े        .ने. पो. े .देगलुर 
 
 
पो. े . भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पो. िन. ी. माछरे साहेब   9821159844  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 

- पो टे िवमानतऴ गुरनं 440/2022 कलम 283 भादवी द.23/12/2022 
 

. 
पो. टे.चेनाव 

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

िवमानतळ गु घ ता वेळ िठकांन 
–   िद 23/12/2022 

रोजी  सकाळ  08.30 

वाजताचे सुमारास 
नम कार चौक येथे 
रोडवर नांदेड पुवस 
01 क.मी 
 
गु हा दाखल ता वेळ –

द.23/12/2022 वेळ 

18.43 टे .डा .नं.40 
 

 

 

गुरनं 
440/2022 
कलम 283 
भादवी 

 
 
 
 

िफयादी – दारािसंग ल छमा 
राठोड वय 48  वष य. 

नौकरी ( पोहेकाँ 2166 .) 

नेमनुक  पो. टे वमानतळ 
नांदेड मो नं .9823357541 
 
 
आरोपी –    

खुलासा –   सादर िवनंती क  ,वर नमुद ता वेळी व 
िठकांनी यातील आरोपी  हा आपले ता यातील  अपेँ  
अटँो हा नम कार चौक येथे रोड या म यभागी धोका 
दायक र या  ऊभा क न र याने येणारे जानारे 
लोकांचे जवीतास धोका िनमान होईल अशा 
थतीत उभा केलेला िमळुन आला  वगैरे 

मजकुराचे फयादव न मा.पो.िन.सा.यांचे आदेशाने 
गु हा दाखल क न पुढ ल तपास ASI  कु ळेकर 
यांचेकडे िदला 
दाखल करणार -NPC 2609 आकमवाड 
मो.नं.8805647079 
तपास करणार -ASI कु ळेकर मो.नं.9923696704. 

 

 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  



 
 

पोलीस टेशन मुदखेड .गुरन -258/2022 कलम 392, 34 भा द व द. 23/12/2022 

पो टे च े

नाव  

.गुरन व कलम गुरन घ. ता. वेळ. 

व ठकाण 

फयाद च ेनाव खलुासा 

मुदखेड .गुरन -

258/2022 

कलम 392, 

34 भा द व  

 
 
 
गुरन - दाखल 

ता.वेळ. द. 

23/12/2022  

19.39.वा  टे 

डा  18वर 

 
 
 

दनांक - 

द.23/12/2022च े

दपुार  12.30 वा 
च े समुारा स ्

याहळ  त े

मुदखेड रोड वर ल 

नगर प रषदेच े

सावजिनक 

शौचालय 

जवळ ल रोडवर 

द णसे 02 क  

मी  
 
 

फयाद  -कुलद प ल मण खंदारे वय वय 21 

वष यवसाय खाजगी नोकर  फ ड 

अिस टंट भारत फायना स हैदराबाद शाखा 
मुदखेड राहणार िचकना ता धमाबाद ह म ू

िगरजाई लॉज मदुखेड मो. न. 7385172456 

 
आरोपी-  अ ात दोन इसम 

 

गेला माल - फयाद या कंपनीच ेअसा एकूण 

165677  व कंपनीचा समॅसंग टॅब कमती 
7000  व कंपनीचे सी.जी.ट  अमाऊंट 335  

असा एकूण 173012 .चा माल. 

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

याची मोटरसायकल मांक MH 24 AC 5553 मी याचे कंपनीच े

कज वसलुीच ेएकूण 165677  व कंपनीचा समॅसगं टॅब कमती 7000 

.व कंपनीच ेसी. जी.ट  अमाऊंट 335 . असा एकूण 173012 .चा 
माल  असललेी बॅग एका मोटरसायकल वर ल दोन अ ात इसमाने 

फयाद च ेग याला चाकू लावनू जबर न ेचो न घऊेन पळून गेल ेवगैरे 

जबाबा व न मा.पो. नी  साहेब यां या आदेशान ेगु हा दाखल  

 
दाखल करणार- pso  Hc 231 फोले मो. .8208651620 

 
तपास - Api वाटण ेमो. .9823562807 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
iksLVs ps uko foekurG xqjua &  438@2022  Dye  307] 341] 323]504 Hkknfo lg dye  4@25 'kL= vfèkuh;e 

 

 
ftYgk@ iks-Bk.ks xqjua ?kMyk@xqUgk 

nk[ky@izkIr  
fn-osG 

xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

iksLVs ps uko 
foekurG  
 

 

 

 

xqjua ?kMyk  & 
fnukad 16@12@2022 
jksth 20-00 ok- ps 
lqekjkl jgser 
fdjk.kk nqdkukleksj 
jksMoj egscqcuxj 
ukansM  
 
fn’kk o varj %&  
iqoZs'k 02 fd-eh- 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-% 

fn 23-12-2021 jksth 

osG  00-50 ok  

LVs-Mk- 04 

xqjua &  

438@2022  

Dye 

 307] 341] 323]504 

Hkknfo lg dye  

4@25 'kL= vfèkuh;e 

 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
'ks[k vehu firk 'ks[k vehj o; 
23 o"kZs O;olk; O;kikj] 
xqÙksnkjh jk- egscqcuxj ukansM eks-
u- 8485869158 
 

vkjksihps uko %&  

 

vkjksih vVd%&  ukgh  
 
m'khjkps dkj.k&  

nok[kkuk mipkj pkyq vlrkauk 

tckc ns.;kps LFkhrhr ulY;kus 

o vkt jksth rC;sr fBd okVr 

vlY;kus nok[kkuk ;sFks tckc 

fnys o#u 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh  
;krhy vkjksihrkus fQ;kZnhpk jLrk vMoqu rq iSls dk ysunsu cgksr 
dj jgk gS eq>s dHkh iSls ugh fn;k eLrh dks vk;k D;k vls 
Eg.kqu fQ;kZnhps rksaMkoj cqdh ek#u ftos ekj.;kps mís'kkus iksVkr 
[kathj [kqilqu ftos Bkj ekj.;kpk ç;Ru dsyk vkgs-  oxSjs 
tckcko#u  xwUgk nk[ky 
 
nk[ky dj.kkj %&  
iks fu dkdMs  iksLVs foekurG  eks-ua- 9923131121  
rikfld vaeynkj %&  
iksmifu jsMsdj iksLVs foekurG  eks- u- 8275969006  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &  
iks fu dkdMs iksLVs foekurG  eks-ua- 9923131121  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&   
ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh- panzlsu ns’keq[k lk- 
mifoHkkx  ukansM ‘kgj eks-ua- 9765390333 ] iks fu dkdMs eks-ua- 
9923131121 iksLVs foekurG gs fnukad 23@12@2022 jksth ps 
00%55 ok uksan ua- 06 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
 
 
 
 
 



 

iksLVs ps uko foekurG xqjua & 439@2022 dye 394] 34 Hkk- na-fo- fn- 23-12-2022 
 

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

fn-osG 

xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

iksLVs ps uko 
foekurG  
 

 

 

 

xqjua ?kMyk  & 
fnukad 23@12@2022 
ps 03%40 oktrkps 
lqekjkl jktekWy 
leksjhy ;soudj 
LVhyP;k nqdkukleksj 
] ukansM  
 
fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl 01 fd-eh- 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-

% fn 23-12-2021 

jksth osG  12%44 ok  

LVs-Mk- 30 oj  

xqjua & 

439@2022 

dye 394] 34 

Hkk- na-fo-  

 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
 ftrsanzflag fi-ftouflag ekGkdksGhdj 

o; 47 o”ksZ O;olk; f’k{kd ] jk- 

flMdks ukansM  g-eq- vkuanuxj ] ukansM  

eks-ua- 9834858109 

 

vkjksihps uko %&  

nksu 25 rs 30 o”kkZaps vuksG[kh ble  

vkjksih vVd%&  ukgh  
 
 
xsyk eky %& lWelax ts5 izkbZe 

daiuhpk eksckbZy T;ke/;s ftvks lhe 

ua-8329330321 o fOgvk; fle ua- 

9421487375 vlk vlysyk fdaerh 

vankts 3000@&:-pk o f[k’kkrhy 

ikWdsV dk<wu ?ksrys lnj ikWdsV e/;s 

3000 :Ik;s  o ,Vh,e dkMZ ]iWudkMZ ] 

vk/kkjdkMZ gksrs - vlk ,dq.k 6000 

:- pk eq|seky 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh  ;krhy uewn 
rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs ukxiwj ;sFks tk.;klkBh vWVksph okV 
c?kr Fkkacys vlrk ukbZd pkSdkdMwu vpkud LIysaMj Iyl eksVkjlk;dyoj 
nksu 25 rs 30 o”kZaps vuksG[kh ble xkMhoj vkys o fQ;kZnhl jksMoj ikMwu 
R;kauk ;krhy vuksG[kh blekus R;kps gkrkrhy fLVyP;k dM;kus MksD;koj 
ek:u fQ;kZnhps iWuVps f[k’kkrhy lWelax ts5 izkbZe daiuhpk eksckbZy T;ke/;s 
ftvks lhe ua-8329330321 o fOgvk; fle ua- 9421487375 vlk vlysyk 
fdaerh vankts 3000@&:-pk o f[k’kkrhy ikWdsV dk<wu ?ksrys lnj ikWdsV e/;s 
3000 :Ik;s  o ,Vh,e dkMZ ]iWudkMZ ] vk/kkjdkMZ gksrs - vlk ,dq.k 6000 :- 
pk eq|seky nq[kkir d:u tcjhus fgldkowu usys oxSjs tckcko:u xqUgk 
nk[ky- 
nk[ky dj.kkj %&  
iks- fu- Jh-vfu:/n dkdMs iksLVs foekurG  eks-ua- 9923131121  
rikfld vaeynkj %&  
iksmifu tk/ko iksLVs foekurG  eks- u- 8007580146  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &  
iks- fu- Jh-vfu:/n dkdMs iksLVs foekurG  eks-ua- 9923131121  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&   
ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh- panzlsu ns’keq[k lk- mifoHkkx  ukansM 
‘kgj eks-ua- 9765390333 ] iks fu dkdMs eks-ua- 9923131121 iksLVs foekurG 
iksmifu tk/ko iksLVs foekurG  eks- u- 8007580146  
 gs fnukad 23@12@2022 jksth ps 13%08 ok uksan ua- 31 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
 
 
 



 

iksLVs ps uko nsxyqj xqjua & 555@2022 dye 454] 457] 380  Hkk- na-fo- fn- 23-12-2022 
 

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

fn-osG 

xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps uko 
nsxyqj  
 

 

 

 

xqjua ?kMyk  & 
fnukad 22@12@2022 
ps 15%00 oktrk rs 
fn 23@12@20222 
jksth ps  08%30 
oktrk ps njE;ku 
lkbZuxj  nsxyqj  o 
vkuanuxj nsxyqj  
;sFks   
 
 
 
fn’kk o varj %&  
if’pesl  01 fd-eh- 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-

% fn 23-12-2021 

jksth osG  14%36 ok  

LVs-Mk- 28  oj  

xqjua & 

555@2022 

dye 454] 

457] 380 

 Hkk- na-fo-  

 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
 jke gk.kearjko  ikVhy o;  40 o”ksZ  O;olk; ‘ksrh jk-NksVk 

,dykjk eaMG enuqj ft-dkekjsM~Mh g-eq- lkbZuxj  nsxyqj eks ua  

9764991251 

 

vkjksihps uko %&  vKkr  

vkjksih vVd%&  ukgh  
 
xsyk eky %& nksu tksM tqus okijrs lksU;kps ikVY;k otu vankts 9 
rksGs fdaerh 1]44]000@& # 02 rksGs otukps tqus okijrs yk¡dsV] 
fdaerh vankts 32]000@&# 09 xz¡e otukps tqus okijrs lksU;kps 
yk¡dsV fdaerh vankts 36]000@&#] 28 xz¡e otukps tqus okijrs 
lksU;kps nksu xaBu fdaerh 1]13]000@& # ps okijrs lksU;kps rhu 
vaxBîk tqus okijrs otu vankts vankts fru rksGs fdaerh 
1]20]000@& # 05 xzk¡e otukph lksU;kph vaxBh tqus okijrs fdaerh 
vankts 20]000@& # tqus okijrs vlk ,dq.k 4]65]000@& # pk 
,sot dkukrhy lksU;kps VkIl o osy tqus okijrs otu vankts 01 
rksG~;kps  fdaerh 40]000@& #] lksU;kps eU;kph iksr tqus okijrs 
otu vankts 01 rksGk fdaerh vankts 40]000@& # ] ikp xzke 
otukph lksU;kph vaxBh tqus okijrs fderh vankts 20]000@& # 
ikp xz¡e lksU;kP;k fcanY;k tqus okijrs fdearh vankts 20]000@& # 
]15 rksGs otukps pkanhps ik;krhy pkSu tqus okijrs fdaerh vankts 
7]500@& # o uxnh 7000@& # vlk ,dq.k 1]34]500@& # ,sot 
vlk ,dq.k fdaerh 5]99]500@& # pk ,sot 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o 
fBdk.kh   
vKkr pksjVîkus fnukad 22-12-2022 jksth ps nqikjh 
15-00 ok- rs fnukad 23-12-2022 jksth ps 08-30 ok- 
ps njE;ku fQ;kZnh ;kaps jkgrs ?kjh lkbZuxj nsxyqj o 
R;kaP;k ?kjktoG vlysys ckykth ,dykjs ;kaps 
vkuanuxj nsxyqj ;sFkhy ?kjkps dqyqi rksMqu vkr ços'k 
d#u ?kjkrhy dikV QksMqu ojhy o.kZukpk lksU;k] 
pkanhP;k o uxnh vlk ,dq.k 5]99]500@& # pk eky 
pks#u usyk   oxSjs fQ;kZnh ps tckc o:u xwUgk nk[ky 
 
nk[ky dj.kkj %& iksuk @2562 i=s  iks LVs nsxyqj eks 
ua 9823203404 
rikfld vaeynkj %& iks fu Jh ekNjs  iks LVs  nsxyqj  
eksua 9821159844 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & iks fu Jh ekNjs  iks LVs  
nsxyqj  eksua 9821159844 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& & iks fu Jh ekNjs  
iks LVs  nsxyqj  eksua 9821159844 
 
gs fnukad 23@12@2022 jksth ps 10%49 ok uksan ua- 18 
oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
      



 

पो. टे. माळाकोळ    गुरण नं 128/2022 कलम 294,323,506,34 भादवी द. 23/12/2022 
 

पो. टे. चे नाव      गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल  फयाद चे नाव प ा मो. . व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाह  

       हक कत 

 माळाकोळ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरण नं 
128/2022 कलम 294, 

323, 506,34भादवी  

 द.18/12/2022 चे 19.00 

वाजता सुमारास फयाद चे 

घरासमोर मोजे उमरज 

पूवस 20 कमी 
 
 
 
 

गु हा दाखल:-  

 

द 23/12/2022 वेळ 

18:25वाजता  टेशन डायर  

न द  20 वर 

 
 
 

उिशराचे कारण - दवाखानात 

उपचार क न येऊन आज रोजी 
त ार दली 
 

फयाद चे नाव  - मोतीराम 

गो वंदराव तोरणे वय 44 वष 

यवसाय शेती  राहणार उमरज 

ता.कंधार ज नांदेड मो.नं 
9096512557 
 
 

आरोपी नाव व प ा  -  
  
 

आरोपी अटक:-  

 
 
FIR त दली का:- होय 

 
 

सेवेत सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीतांनी 
सगंणमात क न ामपंचायत िनवडणकु च ेकारणाव न व आरोपी ं  1 याने 

फयाद स तू आमचे व  पॅनल उभ ेका केलास व आमचे मतदान का फोडलास 

हणनू मादरचोदा तु या बायकोला झवतो  िछनाल माई या असे हणनू 

अ ील भाषेत िशवीगाळ केली व आरोपी मांक 2,3,4 यांनी फयाद स ध न 

खाली पाडून लाथा बु यानी मारहाण क न जीवे मार याची धमक  दली वगरेै 

जबाबाव न मा.API साहेब आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

HC/2308 राठोड यां याकडे दला 
 

तपास अिधकार - HC/ 2308 राठोड पो टे माळाकोळ  मोबाईल नंबर 

9284536640 

दाखल करणार - hc/2065 लालवंडे 

मो.नं 9422720273 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व .  मा. स पो नी डोके साहेब. मो.न 

8652147575 
 
भेट देणारे अिधकार  चे नाव मो. . 

 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 



 

पो. टे. माळाकोळ .गु.र.न. 127/2022  कलम 379 भादवी द .23/12/2022 

पो. टे. चे नाव      ग.ुर.न. व 

कलम 

  गु हा घडला  
दाखल 

फयाद चे नाव प ा मो. . व 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाह  

        

हक कत 

माळाकोळ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न. 127/2022 

कलम 379 

भादवी 

गु हा घडला:-   
द. 22/12/2022 चे 11.30 

ते 13.00 वा. दर यान 

वेळ न क  नाह  जय 

म हार पा कग माळेगाव 

या ा द णेस 12  कमी 
 
 
 
 

गु हा दाखल:-  

 

द.23/12/2022 वेळ 

16:51 वाजता  टेशन 

डायर  न द  19 वर.  

 

फयाद च े नाव-  लहु  िनवृ ी 
वाघमारे वय 58 वष यवसाय 

मजुर  रा. माऊलीनगर नांदेड 

रोड लातरू ज हा लातरू मो. न ं

9637817799 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 

आरोपी नाव व प ा:-  अ ात 

  
 
  
        
 
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 

खलुासा:- ---- सादर वनंती क  वर नमूद ता रख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद ने 

याची मोसा मांक MH 24 Y 1180   फॅशन ो कंपनीची आकाशी कलरची कमती 
अदंाजे 40,000  चे व इं जन नबंर HA 10 EDBHJ 17997 व चेिसस नंबर MBLHA 10 

E WBHJ 17889  असे असलेले जय म हार पा कग माळेगाव या ा येथे लावनू 

देवदशनासाठ   गेला तो दशन घेऊन आ यानंतर याला या ठकाणी मोसा दसली नाह  

तर  सदर मोसा ह  कोणीतर  अ ात चोर याने चो न नेले आज रोजी पावेतो शोध घेतला 
िमळून आली नाह  वगरेै जबाब दलाने वर माणे गु हा दाखल क न  मा सपोिन डोके 

साहेब यां या आदेशाने Hc/1888  ीरसागर यां याकडे दला. 
       

तपासीक अमंलदार:-HC/1888 ीरसागर सर पो. टे.माळाकोळ   

   मो.+ 9823842188 

दाखल करणार:-----       Hc/2065 लालवंडे     पोलीस टेशन माळाकोळ  

 

पो. टे. भार  अिधकार  च े नाव व मो. .:-      मा. सहा यक पोलीस िनर क               

डोके साहेब     मो. .-865214757 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
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पो. टे.धमाबाद   आम ृ न.28/2022 कलम 174 सीआरपीसी माणे दनांक 23/12/2022 
 

  
  

                 

.धमाबाद  आम ृ  न.28/2022 

कलम 174 

सीआरपीसी माण े

आम ृ घडला वेळ . दनांक 

20/12/2022 रोजी वेळ 20-00 वाजता 
समुारास सरकार  दवाखाना उमर  

तालुका उमर  ज हा नांदेड 

 
 
आम ृदाखल तार ख वेळ 

 दनांक 23/12/2022 च े

 18-36 न द न.20 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

खबर देणार = देवानंद ल मण िशंदे वय 

22  वष यवसाय िश ण व शेती राहणार 

बाजेगाव तालुका धमाबाद मो. 
9022843231 
 
मयताच ेनाव = ल मण द राम िशंदे वय 

42 वष राहणार बाचगेाव तालकुा  
धमाबाद 

 
 
मरणाच े कारण - कोणतेतर  वषार  

औषध पऊन उपचारादर यान मृ य.ू 

 
 
 
पोलीस िनर क- हबारे सर पो. टे. 

धमाबाद मो. 9764574333.  

 
 
 
 

खलुासा-सादर वनतंी क  यातील नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील एम एल सी नंबर 1043/2022 द. 

20/12/2022 मधील एमएलसी कागदप  व मयताच े

नातेवाईकाचं े जबाब व न यातील मयत हा दनांक 

20/12/2022  रोजी सं याकाळ  07- 30 िमिनट वाजताची 
दर यान घर  एकटाच अस यान ेतो एसबीआय बँकेच ेव 

म यवत  बँकेच े कज झा यान े कजाला कंटाळून 

कोणतेतर  वषार  औषध द यान े यास उपचार कामे 

सरकार  दवाखाना उमर  यथेे शर र केल े असता 
उपचारादर यान मरण पावला वगैरे म कुराज े जवळ 

भ न कागदप  आज रोजी ा  झा यान ेपो टला यऊेन 

आ  दाखल. 

दाखल करणार पोहे का 2336 जाधव  पो ट धमाबाद मो.  
 
 
तपासी अंमलदार = ASI आडे पो. टे धमाबाद 

मो.न.9552060875  

  --- 

                    

 



 

पो. टे. कंधार       गु.र.न.  391/2022 . व कलम  279, 304 ( अ) भा. द. वी . . द. 23/12/2022 

पो. टे. च ेनाव      गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

  कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न. 391/2022 

.कलम 279, 304 

(अ) भा. द वी 

 गु हा घडला:- द.  

15/12/.2022 रोजी चे  

सायंकाळ  19.00 वाजताचे 

सुमारास देव ईची वाड  चे 
पुलाजवळ पेटवडज ते 

सावरगाव िनपाणी जाणारे 

रोडवर पूवस 16 कमी    
 
 
 
गु हा दाखल:- द. 

23/12/.2022 रोजी चे  

रा ी 22.13   वाजता 

 फयाद  चे नाव व प ा :  बालाजी पी 
शेषेराव भुताळे वय 32 वष यवसाय 

मजुर  रा सावरगाव नी तालुका कंधार 

ज हा नांदेड मोबाईल नंबर 

9673468810 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 

 आरोपी च ेनाव व प ा: -  
 
 

आरोपी अटक:- नाह  

 
 
 

मताचे नाव : मारोती शेषेराव भुताळे 

वय 30 वष राहणार सावरगाव िनपाणी 
तालुका कंधार 

खलुासा-----             सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ   व 

ठकाणी यातील  मयत हा पेटवडज कडून गावाकडे िनपाणी सावरगाव 

कडे चालत येत असताना यातील आरोपी यान े याचे ता यातील ऑटो 
हा हाय गयीने व िन काळजी पणाने भरधाव वेगात चालवून 

पाठ मागनू मयतास जोराची धडक द याने मयताचे डो यास गभंीर 

दखुापत होऊन मरण पावला व याच ेमरणास कारणीभूत झाला वगरेै 

मजकुराचा त ार  जबाब आज रोजी एम एल सी कागदप  ा  

झा याने मा सपोनी साहेब यांचे आदेशाने वर माणे गु हा दाखल 

क न तपास मा पो उप िन इं ाळे साहेब यांच ेकडे दला 
 
 

  दाखल करणार:-  pso पोहे का 1735 बाबर नेमणूक पो टे कंधार. 

मोबाईल नंबर 9421392709 

         

तपासी अमंलदार:-- पो उपनी इं ाळे साहेब पोलीस टेशन कंधार.मो 
न ं9975754256 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. .              मा.पोिन/पडवळ 

सर. पो. टे. कंधार        मो.9420841070 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 भारती

 
 
 
 



 



 



 



 



 

 
 



 



 

  

 

 

 



 



 


