
iksLVs ps uko &da/kkj Xkqju& dye% & 268@2022 d-307]324]323]504]506]34 Hkk n oh fnukad 20@08@2022 

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

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

iksLVs ps uko & 
 
da/kkj  

xqUgk ?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & fn-18-08-
2022 lk;adkGh 18-30 
ok fQ;kZnhps ‘ksrkr 
lks;kchups fidkr ekSts 
uanuf’kouh f’kokj  
 
 
 
 
fn'kk o varj & nf{k.ks 
25 
 fd eh 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG- %&  
 
fn-20-08-2022 ps 04-
44 ok uksan ua-08 oj 

 Xkqju& dye% &  
268@2022 d-
307]324]323]504
]506]34 Hkk n oh  
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %& jkejko 
xaqMsjko nsodRrs o; 50 o”kZ 
O;-‘ksrh jk-uanuh f’kouh rk  
da/kkj ft ukansM eksua-
9604456707 
tkr&gkVdj 
 
vkjksih ps uko& - 
vkjksih vVd & ukgh 
 
mf’kjkps dkj.k & nok[kkuk 
foykt d#u vkt jksth 
;soqu rdzkj fnyh- 
 

[kqyklk %& oj ueqn rk-osGh fBdk.kh ;sFkhy vkjksfirkauh lax.ker 
d#u ;krhy fQ;kZnhus R;kP;k lks;kchuP;k ‘ksrkrhy <ksjs ckgsj gkuk 
dk lks;kchu pkjrk vls Eg.kkY;kps dkj.kko#u ;krhy vkjksih dzekad 
nksu ;kaus rsFks iMysyk nxM mpyqu vaxkoj VkdY;kus fQ;kZnhps xG;kps 
mtO;k cktqyk QklGhoj ykxqu nq[kkir >kyh o vkjksih dzekad ,d 
;kauh R;kps gkrkrhy dRrhus fQ;kZnhl thos Bkj ekj.;kP;k mnns’kkus 
MksD;kr ek#u xaHkhj t[keh dsys rlsp vkjksih dzekad rhu ;kus R;kps 
gkrkrhy dqjgkMhus ;krhy t[keh ckcqjko O;adVjko nsodRrs ;kl ftos 
ekj.;kP;k mnns’kkus MksD;kr dk#u xaHkhj t[keh dsys o vkjksih 
dzekad pkj ;kauh /k#u [kkyh ikMwu ekjgk.k dsyh o ojhy loZ 
vkjksihrkauh ftos Bkj ekj.;kP;k /keD;k fnY;k oxSjs etdqjkps tckc 
xqUgk nk[ky d#u iq<hy rikl dkeh ek-iksfu ;akP;k vkns’kkus liksfu 
yks.khdj ;kaps dMs fnyk- 
nk[ky dj.kkj %&iksmifu@banzjGs iksLVs da/kkj eksua-9975754256-   
 

rikfld vaeynkj& liksfu@ yks.khdj iksLVs da/kkj eksua-8830489960  
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksfu@iMoG iskLVs da/kkj eksua-9420841070-  
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh&1&ek-mi-fo-iks-v-Fkksjkr lkgsc eksua-
9921442700]2& iksfu@iMoG iskLVs da/kkj eksua-9420841070-gs fn 
20-08-2022 jksth osG 05-04ok LVs-Mk- 09 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq   
 

 

 

 

 



iksLVs ps uko &dqaVqj  iukdk dye &116@2022 dye-500]501 Hkk n oh fnukad 20@08@2022 

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

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

iksLVs ps uko & 
 
dqaVqj  
 
 

xqUgk ?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & 19-08-
2022 ps 14-00 rs 21-
00 ok lqekjkl Qslcqd 
vdkmaV o#u  
 
 
 
 
 
 
fn'kk o varj & ----12 
 fd eh 
 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG- %&  
 
fn-20-08-2022 ps 06-
01 ok uksan ua-07 oj 

iukdk dye 
&116@2022 
dye-500]501 
Hkk n oh  
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %& /kuat; 
lqHkk”kjko tk/ko o; 26 o”kZ 
O;-‘ksrh jk-ekatje rk-uk;xko 
thYgk ukansM eksua-
7447223367- 
tkr &ejkBk 
 
 
 
 
 
 
vkjksih ps uko&  

 
 
 
 
 
 
 

[kqyklk %& oj ueqn rk-osGh fBdk.kh ;sFkhy vkjksihrkauh xqykcjko 
ikfVy ;k ukokus vlysY;k Qslcqwd vdkmaV o#u uk;xko fo/kkulHkk 
ernkjla?kkps fo++|eku vkenkj Jh jkts’k laHkkth iokj ;kaps cnny o 
xtkuu ikfVy dne ;k ukokus vlysY;k Qslcqd vdkmaV o#u ek 
egkjk”Vz jkT;kps eq[;ea=h Jh ,dukFk f’kans lkgsc o egkjk”Vz jkT;kps 
mieq[;ea=h Jh nsosanz QM.kohl lkgsc ;kaps cnny vi’kCn fygqu 
Qslcqd oj izdkf’kr dsY;kus R;kaph lektkr izfrek efyu gksoqu 
R;kaph vczq uqdlkuh gksbZy gs ekfgr vlrkauk lq/nk Qslcqd oj iksLV 
Ogk;jy d#u R;kaph vczq uqdlkuh dsyh vkgs oxSjs tckc o#u ek-
liksfu ;kaP;k vkns’kkus i uk dk nk[ky  
 
nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW@2154 eqaxMs iksLVs dqaVqj eksua-7588086761-  
 
 
 

 

rikfld vaeynkj& liksfu@egknso iqjh iksLVs dqaVqj eksua-8668543100 
 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu@egknso iqjh iksLVs dqaVqj eksua-
8668543100 
 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & liksfu@egknso iqjh iksLVs dqaVqj eksua-
8668543100 gs fn 20-08-2022 jksth osG 06-30 ok LVs-Mk- 08 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq   
 

 

 

 



पो. टे.मा र आ  नबंर-21/2022कलम 174  माण े   िद 20/08/2022 

 
 पो. टे.नाव 

गुरन/अ ..,पना
का,िमस ग/कलम 
गु हयाचे कारण 

गुरन/आ ,पनाका घडला 
व दाखल 

िफयादीचे नाव प ा 
मो.न.ंप ा आरोपी अटक 
होय/नाही 

 

.मा र  आ  नंबर-
20/2022कलम 

174  माण े िद 
20/08/2022 
 

* .आ  .घ.ता.वेळ व 
िठकाण :-िद:-

19/08/2022रोजी रा ी 
वेळ:-07:30वाजता या 
सुमारास शेतात मौजे 
मांडवा 
 

*आ ..दा.ता.वेळ :- 
िद. 20-08-2022रोजी चे 
वा:-02:00 
टे.डा.नोद:-03 वर 

 
 

*मरणाचे कारण:- गळफास 
घेऊन मृ य ू
 

*खबर दणेार :- िनतीन गेमिसग 
राठोड  वय 26वष वसाय -

शेती  राहणार- मांडवा तालुका-   
मा र                
मो.न.8080563591 
 
*मयताचे नाव:- गेमिसग सोमला 

राठोड वय 48वष  राहणार - 
मांडवा  तालुका -मा र िज हा-
नांदडे 

*खुलासार:- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी िठकाणी  यातील 
मयत हा नेहमी माण ेजागरण कर यासाठी शेतात गेला यानंतर मुलगा 

यांची जेवण घेऊन शेतात गेला असता शेतातील मांडवाला कापडी 
शै यान े गळफास घेऊन आ मह या केली आह े वगैरे अजाव न माननीय 
पो.िन. िरटे साहबे यां या आदशेाने आं  दाखल क न पुढील तपास कामी 
माननीय सपोनी अ णासाहबे पवार यां याकडे िदला 
 

*दाखलकरणार:-HC/79 राठोड साहबे   पो. टे मा र       
 
*तपास - माननीय सपोनी अ णासाहबे पवार    
 

 

 
 

 



 
पो. टे.चे नाव : िकनवट   आ. . .22/2022कलम 174 Crpc माणे    िदनांक 20/08/2022 

 

पो. टे. चे नाव अ.मृ/पनाका/ िमिसग घडला व 
दाखल 

गुरंन/िमिसग/घडला व 
दाखल  

िफयादीचे नाव प ा 
मोबाईल नाव व प ा 
आरोपी अटक होय नाही 

हकीकत 

िकनवट आ. . . 22/2022 
कलम174 Crpc माणे      
 
आ. .घडलातारीख वेळ व िठकाण 
:- 
िदनांक    20/08/2022रोजीचे 
 सकाळी 05:00 
वाज या या पूव  वेळ न ी नाही. 
FDCM  कॉलनी  
पूवस 01  
िक. मी.            

दाखल  वेळ िदनांक:-
20/08/2022 
06:59 वाजता टे.डा. . 
09 वर 
 
 
 
दाखल करणार:  Pso/ HC-
1766 पवार पो. टे. 
िकनवट  
मो.न. 
7620540203 
 
 
 

खबर देणारा :-  
 डी. आर .मुगळकर वै कीय 
अिधकारी सरकारी 
दवाखाना गोकुंदा िकनवट  
मो. नं.9422900731 
 
मयताचे नाव   :- रमेशराव 
काळोजी चं े वय 50 वष 
FDCM   कॉलनी िकनवट  
   
मरनाचे कारण: ----

दयिवकारा या झट याने 
मरण पावला. 
 

खुलासा :-सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी सरकारी दवाखाना गोकुंदा येथून MLC नं. 
589 /2022 मधील मयत नामे रमेशराव काळोजी 
क े वय 50 वष यांना राहते घरी दयिवकारा या 
झटका आ यान े  उपचारकामी सरकारी दवाखा यात 
आणण े पूव च मरण पाव याचे असे वै कीय 
अिधकारी  यांनी  MLC प क िद याने 
मा.  DO  अिधकारी सावंत साहबे यां या आदेशान े
आ. . दाखल क न पुढील कारवाई करण े
कामी  NPC/1326चौधरी यां याकडे िदला. 
 
तपशीक अंमलदार :- NPC/1326 चौधरी पो. टे. 
िकनवट मो.न.ं9158134034 

भारी अिधकारी 
मा.  पो. िन. साळुंखे साहबे  मो.नं. 9422242568 
 

 



 

पो. टे. कंधार गु.र.न.269/2022  कलम 307,324,323,504, 506,34 भा.द.िव. ,िद.20/08/2022. 

पो. टे. चे 
नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल िफयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हकीकत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु.र.न.269/2022  
कलम 307 ,324 
,323,504, 506,34 
भा.द.िव.  

ग.ुघ.ता.वे.िठकाण:- 
िद.18/08/2022 रोजी 
सायंकाळी  18.30 वाजता  
िफयादीचे शेतात नंदन 
िशवनी िशवार . 
 दि णेस 25  िकमी . 
 
 गु हा दाखल:- 
िद.20/08/2022 वेळ 
12.13 वा. टेशन डायरी 
न द  19  वर. 
 
दाखल करणार:-- psi/  
इं ाळे साहबे पो. टे. 
कंधार. 
मो.न.ं9975754256 

िफयादीचे नाव:- काश गणपतराव अटके 
वय 55 वष  वसाय शेती रा.  नंदनिशवनी 
तालुका कंधार  िज हा नांदेड मोबाईल 

.7620378281. 
 
FIR त िदली का:- होय.  
 
आरोपी नाव व प ा:-   
आरोपी अटक :-.. नाही 
 
उिशराचे कारण :-  दवाखाना िवलाज क न 
आज रोजी येऊन त ार िदली. 
 

खुलासा;----    सादर िवनंती की वर नमूद ता. वेळी व  िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी संगणमत क न यातील िफयादी यास आरोपीतांनी तुझे ढोरे 
मा या रानात चरायला का सोडलास या कारणाव न यातील आरोपी 

मांक 1 याने िफयादीचा मुलगा राजू यास जीवे मार या या उ ेशान े
क ीने वार केला असता राजूने वार चुकव यामुळे तो राजू या मांडीवर 
लागला व गंभीर दखुापत केली यातील आरोपी मांक 3 याने िफयादीस 
कु हाडीने िफयादीचे हातावर वार केला व आरोपी मांक 2 याने 
िफयादीचा मुलगा राजू व पुत या संजू यास काठीने मारहाण केली व 
आरोपी मांक 4 याने िफयादीचे कंबरेवर दगड मारला व वरील सव 
आरोपीतांनी िशवीगाळ क न जीवे मार या या धम या िद या वगैरे 
मजकुराचे जबाब व न गु हा दाखल.    
तपासी अंमलदार:-  Psi/ मुखेडकर सा. पो. टे.कंधार 
मो. ...8308840863. 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .    मा. पोिन. पडवळ साहबे 
पोलीस टेशन कंधार   मो. .9420841070. 
भेट देणारे अिधकारी चे नाव मो. . :-- Psi/ मुखेडकर सा. पो. टे.कंधार 
िद.20.8.2022 चे 12.40 वा.न द नं.20 वर घटना थळी भेट देण ेकामी 
रवाना भेट पुढे चालू आह.े 
 

 



 

पोलीस टेशन िकनवट ो गुरन .  :- 164/2022 कलम :- 65 (ई ) म. दा. का िद. 20/08/ 2022 
पो. टे. 
चेनाव  

गुरन / आ.मृ / पनाका / ो 
गुरन व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िमिसग घडला 
व दाखल  

िफयादी चे नाव व प ा व मो. नं. आरोपी चे 
नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाही 

                 हिककत  

िकनवट   ो गुरन .  :- 164/2022  
कलम :- 65 (ई ) म. दा. का. 
 
 
 
  
 
 
 
 

 गु हा घडला ता. , वेळ व  िठकाण :- 
िद. 20/08/ 2022 रोजी 10.40 वा. 
चे सुमारास मौजे कनकवाडी आरोपीचे 
राहते घरी पि मेस 15 िकलोमीटर   
ता. िकनवट  
 
 गु हा दाखल ता. व वेळ :-  
िद. 20-08-2022 चे 12.55वा.  
 
न द नंबर :- 24 
 
उिशराचे कारण 
 
 
दाखल करणार :- पो.ना./2355 
मारलेवाड पो. टे. िकनवट 
 मो. न.ं 7768853060 

िफयादी चे नाव:- परमे र गणपती गाडेकर 
वय 32 वष वसाय नोकरी पो.कॉ. / 440 
नेमणूक पो टे िकनवट तालुका िकनवट 
मोबाईल नंबर 8805026440 
 
आरोपी -  
 िमळाला माल - 7200/- पयाची हातभ ी 
ची गावठी दा  ितचा आंबट उ  वास येत 
असललेी एक िलटर दा  ची िकमत अंदाजे 
200/- पये िलटर या माण ेएकूण 36 िलटर 
िकमतीत 7,200/-  पयाची  
FIR िदले का होय/नाही :- होय. 
आरोपी अटक :-  

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील खबर देणार यांनी पो टेला 
येऊन खबर िदली की, यातील आरोपीन ेआप या 
ता यात हातभ ीची गावठी दा  36 िलटर 
िकमती 7,200/- पयाची चोरटी िव ी 
कर या या उ ेशान े ता यात बाळगुन िमळून 
आला हणून नमूद माणे गु हा दाखल क न 
माननीय पो. िन.साहबे यांचे आदेशान े पुढील 
तपास कामी पो.ह.ेका / 1052ब डलेवाड 
यां याकडे िदला  
 
तपािसक अंमलदार :-  पो. ह.े कॉ /1052 
ब डलेवाड  पो. टे.िकनवट मो. नं 992347102 
 
पो. टे. भारी अिधकारी  
नाव व मोबाईल नंबर :- मा. पो. िन. साळुंखे 
साहबे पो. टे. िकनवट  मो. न.ं  
9422242568 
 
 



 
 

पोलीस टेशन मुखराम बाद AD  15/2022 कलमcrpc माणे  िद  20/08/2022 
पो ट  आ  नंबर गु हा घडला तारीख वेळ  िठकाण  िफयादीचे नाव व प ा व मोबाईल 

नंबर 
थोड यात हकीकत 

मु ामाबाद AD No 
15/2022 
कलम 174 
crpc माण े

िदनांक 13/08/2022 रा ी 
21.40 वाजे या सुमारास 
सावरमाळ ते हगंरगा रोडवर 
खुशाल िदगंबर झुंजारे यां या 
शेताजवळ अपघात झा यान े
 
  
अमृ दाखल तारीख वेळ व 
िठकाण20/8/2022 वेळ11.47 
न द नंबर16 
 

 

खबर देणार 
बी .एम .ध डग े npc 400 पो ट 
मुखेड 
मयताचे नाव प ा 
माधव बालाजी कंतेवार वय 20 वष 
राहणार वंडगीर तालुका मुखेड 
 
मर याचे कारण िदनांक 
13/8/2022 रोजी 21.40 वा पूव  
सदर मयताचा अपघात होऊन 
डो यात मार लागनू मरण पावला 
आह े
 

उिशराचे कारण 
आज रोजी पो टला कागदप  ा  
झा यान े
 
 

खुलासा सादर िवनंती यातील मयत ी हा िदनांक 
13/8/2022 रा ी 21.40 वाजे या सुमारास सावरमाळ ते 
हगंरगा रोडवर खुशाल िदगंबर झुंजारे यां या शेताजवळ 
अपघात झा यान े व या यावर उपचार चालू असताना 
मरण पाव याचे आज रोजी जा 1766/2022 रोजी 
सदरील कागदप  आज आज रोजी पो ट ा  झा याने 
AD  दाखल करत आहोत माननीय सपोिन साहबे यां या 
आदेशान ेपुढील hc 2000 सुरनर  यां याकडे िदला 

 
दाखल करणार------Hc 1776 जाधव  
8650430645 

 
तपािसक अंमलदार---- Hc 2000 सुरनर  
मोबाईल नंबर 7447271727 

 
सपोिन सं ाम जाधव साहबे मोबाईल 8999881900 
 
          

 



 

पोलीस टेशन रामतीथ आ  नबंर 21/2022 कलम174 crpc माणे दाखल िद20/08/2022 

पो. टेचे नाव आ  व कलम आ  घडला ता. वेळ िठकाण 
व दाखल ता. वेळ 

खबर देणार नाव प ा व 
मोनं ,  

हकीकत 

रामतीथ आ  21/ 2022 कलम 174 
crpc माण े
 
 
 
उिशरा चे कारण- 
mlcकागदप  पो टेला ा  
झाले व न 
 
 मरणाचे कारण :- पोटात 
दखुत अस यान े
उपचारदर यान मृ यू 

 िद. 04/08/2022  चे 
02.00वाजता नांदेड 
िव णुपुरी वाड मांक 52 
 
 
 
 
आमृ दाखल  ता.वेळ:- िद 
20/08/.2022 चे  16:17वा 
टे.डा न द  17 वर  

 
 
 
दाखल करणार NPC 1371 
िशदे मो न 9551514548 

 खबर देणार  नाव:- 
ध मपाल कांबळे 32 वष 
राहणार बेळकोणी खुद 
तालुका िबलोली मोबाईल 
नंबर 9975561461 
 
मयताचे नाव :- संगीता 
ध मपाल कांबळे वय 26 
वष राहणार बेळकोणी खुद 
तालुका िबलोली 
 
 
 
 
 
 
 
 

खुलासा- सादर िवनंती की यातील खबर देणार याची प ी 
नामे संगीता ध मपाल कांबळे िहचे घरी अचानक पोट दखुवुन 

ास होत अस यान ेतीस सद िबलोली उपचार क न पुढील 
उपचार कामे सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदेड येथ ेशरीर 
केल ेव िव णुपुरी नांदेड येथ ेशरीक के यान ेउपचार दर यान 
िदनांक 04.08.2022रोजी 02.00 वाड मांक52 
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