
iksLVs-ej[ksy Xkqju&160@2022 dye 394]34 Hkknoh fnukad 19@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 & 
ej[ksy 
 

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  fnukad 
18@08@2022 jksth 
ps 20%30 ok rs 
21%00 oktrkP;k 
lqekjkl gkusxkao rs 
HkqrufgIijxk tk.kkjs 
jksMoj gkusxkao 
iklqu ,d rs fnM 
fdyksehVj varjkoj 
 
 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-
osG- %&  
fnukad 19@08@2022 
jksth ps 02%49 ok 
uksan ua- 02 oj  
 

 Xkqju&    
160@2022 
dye 394]34 
Hkknoh 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %&  
O;adV ek/kojko 
f’kans o; 45 o”kZ 
O;olk; ‘ksrh jk- 
yNu rk- enuqj 
ft- dkekjsÏh jkT; 
rsyax.kk eks-ua- 
8008065795 
 
 
 vkjksih ps uko & 
vKkr nksu pksjVs  
  
 
vkjksih vVd%&  
ukgh 
 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh -oj uewn  rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh gk eksVkj lk;dyus vkSjkn ;sFkqu gkusxkao ekxsZ R;kP;k xkokdMs 
HkqrufgIijxk tk.kkjs jksMus tkr vlrkauk fQ;kZnhP;k ikBhekxqu eksVkj 
lk;dyoj vKkr nksu pkjsVs ;soqu fQ;kZnhph eksVkj lk;dy vkMoqu 
fQ;kZnhP;k MkO;k euxVkoj ykdMkus ekjY;kus fQ;kZnh gk eksVkj 
lk;dylg [kkyh iMyk o fQ;kZnhus MksD;kps gsYesV dk<qu dk ekjrk ckck 
vls fopkjiql djr vlrkuk vKkr pksjV;kus fQ;kZnhP;k MksG;kr fejph 
ikoMj Vkdqu fQ;kZnhps gkrkrhy gsYesV dk<qu ?ksoqu gsYesVus fQ;kZnhP;k 
MkO;k tcM;koj ] guqoVhoj mtO;k dkukoj ek:u nq[kkir dsyh o 
fQ;kZnhP;k f[k’kkrhy uxnh  14000@& :i;s tcjnLrhus  ?ksoqu iGqu xsys 
oxSjs ,e- ,y-lh- tckc fnys o:u xqUgk nk[ky  
 

nk[ky dj.kkj %& liksmifu eBirh  iksLVs ej[ksy  eks-ua- 9359827917 
 
 

 

rikfld vaeynkj& iksfu fo”.kqdkar xqðs  iksLVs ej[ksy  eks-ua- 
8830564618 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu fo”.kqdkar xqðs  iksLVs ej[ksy  eks-ua- 
8830564618 
 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh- 
lfpu lkaxGs lk- mifoHkkx nsxyqj  eks- ua- 9823524529 ] iksfu 
fo”.kqdkar xqðs  iksLVs ej[ksy  eks-ua- 8830564618 
 gs fnukad 19@08@2022 jksth ps 03%00 ok uksan ua- 03 oj jokuk 
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq   

 

 



iksLVs-dqaVwj Xkqju&  xqjua  145@2022dye 279]337]338]304]v   Hkknaoh  lg dye 66 ¼1½ @192]184 eks 
o  dk;|k fn-19@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 & 
dqaVwj 
 

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & 
18@8@2022ps 15 
30 ok lqekjkl  
ekS]dq".kwj  
kokjkrhy  
uk;xko rs ukansM 
tk.kkjs 
gk;osjksMojhy  
daBsokM ;kapsa uohu 
bekjrh leksj 
 
 if'pesl 15 
fdeh  
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-
osG- %&  
fnukad 
19@08@2022 jksth 
ps 03%07 ok uksan 
ua- 03 oj  
 

 Xkqju&  xqjua  
145@2022d
ye 
279]337]33
8]304]v   
Hkknaoh  lg 
dye 66 ¼1½ 
@192]184 eks 
o    dk;|k 
çek.ks 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %& larks"k ekèkojko dqejs   o;  42 o"kZ  
O;olk; uksdjh  iksgsdk 1181 iks LVs            dqaVqj  
eks    ua 8208788324 
 vkjksih ps uko &  
vkjksih vVd%&  ukgh 
 
e;rkps uko& 1-'ks[k vgen ch [kqrqcqíhu o; 50 o"kZs jk-
nsxywj rk nsxywj 2- 'ks[k esgcwc ckcq 'ks[k o; 40 o"kZ 
xks.ksxko rk eq[ksM- 
 
xqUg;kps dkj.k  %& Øq>j ps Vk;j QqVwu iyVh  gksÅu 
vi?kkr 
t[kehps uko& 1- 'ks[k gSnjlkc 'ks[k bLekbZy o; 45 o"kZ 
2- 'ks[k 'kknqy 'ks[k ckcw lkc o; 40 o"kZ nks?ks jkg.kkj 
xks.ksxko rk eq[ksM 3-[knhcksíhu uokt 'ks[k o; 60 o"kZ 
nsxywj ft ukansM 4- eyuch vgen lkc 'ks[k o; 40 o"kZ 
jk nsxywj 5- vehuk 'ks[k o; 26 o"kZ jk nsxywj 6- 'ks[k 
ijey xqykc 'ks[k o; 60 o"kZ jk nsxywj 7- 'ks[k rksfQd 
o; 28 o"kZ 8- vtehuk 'ks[k o; 30 o"kZ 9- veu 
rksfQd 'ks[k o; 01 o"kZ jk nsxywj 10- vful rksfQd 
'ks[k o; 04 o"kZ jk nsxywj 11-'ks[k x.kh lkc o; 40 o"kZ 
jk- nsxywj 12- ehuk lkgc 'ks[k o; 60 o"kZ jk xks.ksxko 
rk eq[ksM 13- 'kknqy 'ks[k o; 40 o"kZ jk nsxywj 14- 
[kktk 'ks[k jk nsxywj 15- QtZuk 'ks[k o; 40 jk nsxywj- 
 

[kqyklk %& lknj fouarh oj ueqn rk-osGh o fBdk.kh  
;krhy Øq>j P;k pkydkus R;kP;k rkC;krhy Øw>j thi 
gh g;x;h o fu"dkGth i.ks Hkjèkko osxkr pkyoqu o 
xkMhr {kers is{kk tkLr çok'kh clowu o R;kP;k lqj{krsph 
dkGth u ?ksrk lnj xkMhps ikBhekxhy mtO;k cktwps 
Vk;j QqVwu xkMh ojhy rkck lqVY;kus R;keqGs rh iyVîk 
[kkY;kus e;r ,d o nksu çok';kaP;k ej.kkl dkj.khHkwr 
o bZrj 15 çok';kauk t[keh dsyk oxSjs fQ;kZnh o:u oj 
çek.ks xqUgk nk[ky d:u liksfu iqjh lkgsc gs Lor%rikl 
djhr vkgsr- lnj t[keh ble ;kaps foykt l-n-
fo”.kqiqjh ukansM ;sFks pkyq vkgs- 
nk[ky dj.kkj %& iks-gs dk 1797 iksys  iks LVs dqaVwj eksdz 
9763097222 
 
 

 

rikfld vaeynkj& liksfu iqjh lk iks LVs  dqaVqj  eks ua 
8668543100 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu iqjh lk iks LVs  dqaVqj  
eks ua 8668543100 

 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & ek- fot; dckMs  
çHkkjh iksyhl vfèk{kd lkgsc ukansM eksdz 8668510527            
1½ek- vfpZr pkaMd lgk¸;d iksyhl vfèk{kd lkgsc mi 
foHkkx fcyksyh eksdz 7666643494  2½ ek-l-iks-fu iqjh 
lkgsc iks LVs dqaVqj    eks ua 8668543100 gs fnukad 
18@08@2022 jksth ps 15%41 ok uksan ua- 23 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq   

 

 



पो ट लोहा गुरंन. 161/2022 कलम  379  ipc िद. 19.08.2022 

पो. टे. चे 
नाव 

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

       हकीकत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पो ट लोहा गुरंन. 

161/2022 कलम  379 

ipc 

गु हा घडला -  
िद.11/08/2022 रोजी 21.30 
वा.पासून त े िद 12.08.2022 
रोजीच े 12.30 वा. दर यान 
िफयादीचे घरासमोर नंदिकशोर 
नगर तहसील समोर लोहा 
तालुका लोहा िज हा नांदेड पूवस   
02 िकलोमीटर अंतरावर   
 
 
गु हा दाखल:-िद.19/08/2022 
वेळ 14.35 वा. टेशन डायरी 
न द 19 वर  
 
 
 
FIR त िदली का:- होय 
 - 

 िफयादीच े नाव- आिशष भा करराव 
कोडसकर वय 39 वष वसाय झेरॉ स 
दकुान चालिवणे राहणार िवकास नगर कंधार 
तालुका कंधार ह ली मु ाम नंदिकशोर नगर 
तहसील समोर लोहा तालुका लोहा िज हा 
नांदेड मोबाइल नंबर 9766110104  
 
 
आरोपीच ेनाव : अ ात 
 
 
 
 आरोपी अटक:- नाही   
 
 
 
 उिशरा चे कारण- मोटरसायकल चा शोध 
घेऊन आज रोजी पोलीस टेशन लोहा येथे 
येऊन त ारी जबाब िद याने   
 

 
सादर िवनंती की ,वर नमूद तारीख वेळी व िठकानी यातील िफयादीची ह डा सीबी 
शाईन कंपनीची मो. सा. मांक MH 26 AM 0471 िकमती अंदाज े35,000/-ही 
कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेली आह ेवगैरे मजकुराचे जबाबाव न वगैरे 
मा.स.पो. िन. शेख साहबेां या आदेशाने गु हा दाखल 
 
दाखल करणार -- NPC 999 येमेकर मो. नं. 9923670999 
 
 तपासी अंमलदार = पोलीस टेशन लोहा मो. न. 9673649210 
 
 
पो. टे. भारी अिधकारी च े नाव व .  मा. पो.नी   तांबे मोबाईल नंबर 
9850188100 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 



 

पो. टे.चे नाव - मा र cr no 91/2022 कलम 379 भा द िव  िद.19/08/ 2022 
पो. टे.चे 
नाव 

गुरन/ कलम गु हा घडला व 
दाखल 

िफयादीचे नाव व प ा मोबाईल 
नंबर व आरोपीचे नाव व प ा 

हकीकत 

मा र  गुरन 91/2022 
कलम 379 भा द 
िव 
 
दाखल क रणार- 
पीएसआय 
आ ाम सर  
पो टे मा र  
 
 
 
 
 

गु हा घडला- 
 िद. 15/07/ 2022 
रोजी  01:00 त े
04:00 वाजताचे 
दर यान वाड 

मांक 13 टी पॉ ट 
मा र  
 
 
गु हा दाखल िदनांक 
-   19/08/022चे 
01.12 टे.डा 03 

मांक वर  

िफयादीचे नाव:- भानुदास ल मण 
काळे वय 53 वष   वसा.नोकरी 
मोबाईल  7420870614 
आरोपीचे नाव :- अ ात  
              
       गेला माल:-मोटर सायकल 
काळे रंगाची ह डा शाइन एम एच 
38- R 4561 अंदाजे िकमत 
चाळीस हजार पये जुनी वापरते. 
िमळाला माल:-िनरंक 
 

 सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी  यातील 
िफयादी यांनी आपली मोटर सायकल का या रंगाची ह डा 
शाईन MH 38 R 4561 अंदाजे िकमत 40000 जुनी 
वापरते वाड मांक 13 स ा ी टी पॉइंट येथे लावली 
असता कोणीतरी अ ात इसमाने हडँल लॉक तोडून घेऊन 
गेल ेवगैरे अजाव न गु हा दाखल क न मा यां या आदेशान े
पुढील तपासकामी बीटNPC 777आडे यां याकडे िदला व 
शोध घेतला असता िमळुन न आ या ने आज रोिज ऊशीरा ने 
अज दी यान ेगु हा दाखल 
 
 तपासी अंमलदार- NPC/777 ही.एस. आड़े पोलीस 
टेशन मा र मो.न 7020105812 

 

 
  
 
 
   
 
 
 

 



पोलीस टेशन नायगाव गुरन 126/22 कलम  379 भादवी िद   19/08/2022 
पो. टेचे 
नाव 

गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ िठकाण 
व दाखल ता. वेळ 

िफयादीचे नाव प ा व मोदी नं , 
आरोपीचे नाव व प ा , आरोपी 
अटक होय/  नाही 

हकीकत 

नायगाव  गुरन ं  126/2022 
कलम 379 भादवी 

 गु.घा.ता.वेळ व.िठकाण:- 
िद.18/08/2022 रोजी 
18:00 वाजता  ते िद 
19/08/2022 रोजी सकाळी 
06:00 वा.  छ पती 
शा नगर नायगाव येथुन 
घरासमोर नायगाव पूवस 01 
िकलोमीटर  
 
िदशा :- पूवस 01िकमी 
 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 
 िद 19/08/.2022चे 13:24 
वा टे.डा न द  14वर  
 
   

 िफयादीचे नाव:- सुरज साद 
काळेवार वय 25 वष वसाय 
िश ण राहणार छ पती शा  
नगर नायगाव तालुका नायगाव 
जात महार  मोबाईल 
नंबर.9765218366 
 FIR त िदली का:- होय  
 
आरोपीचे नाव व प ा :- अ ात 
आरोपी अटक:- नाही 
गेला माल:- एक का या रंगाची 
फॅशन ो मोटरसायकल मांक 
MH-26 AV 3034 
जुगार.वा.िक.अ ं8000/- .  
 
 
उिशराचे कारण.:-  िनरंक  
 
 

खुलासा_ वर नमुद ता.वेळी  व  िठकाणी यातील िफयादीन े
याचे घरासमोर छ पती शा  नगर नायगाव येथ े यांची 

का या रंगाची फॅशन ो मोटार सायकल . MH-26 -AV- 
3034 ही जुनी वापरते िकमती अंदाजे 8000/-  पये ची 
घरासमोर छ पती शा नगर येथे लावली असता कोणीतरी 
अ ात चोर ांनी यांची मोटार सायकल चो न नेली वगैरे 
वणनाचे जबाबाव न 
मा.पो.िन. साहबे यांचे आदेशाव न गु हा दाखल क न पुढील 
तपास NPC-349 सांगवीकर यांचे कडे िदला 
 
 
दाखल करणार:-HC-1808 िचतळे  पो टे नायगाव 
8087574887 
तपािसक अमंलदार :- NPC-349 सांगवीकर पो   टे  नायगाव 
मो न.ं7875643333 

 
 
                                                   



पोलीस  टेशन  दगेलरू  गरून. 394/2022 कलम 420,464,467,468,471,34 भादवी िद. 19.08.2022 

पोलीस टेशन
चनेाव 

ग.ूर.न.वकलम ग.ूघ. ता. वळे व  िठकाण िफयादीचनेाव व प ा व मोन ं खुलासा:--- 

देगलरू गूरन. 394/2022 कलम 

420,464,467,468,471,3
4 भादवी  
 
 
 
 

 

ग.ू घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद. 06.01.2022 रोजी सकाळी 
10 नंतर दगेलुर िज. नांदडे   
 

ग.ु दा. ता. वळे व न दन ं
िद.19.08.2022रोजी वेळ 
14.58 वा. न द नं. 29 वर 

 
 

दाखलकरणार:- 
पोहकेाँ / 2822 कनकवळे  
ने.  पो. टे. दगेलुर 

 
 
 
 

िफयादीचनेाव व प ा व मो- 
 

आरोपी– 

खुलासा:-- 
सादर िवनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील 
िफयादी यांनी मा. थमवग याय दडंािधकारी दगेलुर 
येथे कलम 156(3) सी.आर.पी.सी. माण े िफयाद 
िदली की यातील आरोपी मांक 01 ते 07 यांनी 
संगणमत क न िफयादीची व यायालयाची िदशाभुल 
क न खोटा दावा व शपथ प  दवेुन समेट क न 

जाणीवपुवक िफयादीचा वडीलोपाज त िह या िगळकृत 
कर या या उ ेशान े िफयादीची फसवणुक केली असा 
मजकुराचा त ार िद यान े वगैरे जबाब व न गु हा 
दाखल  
 

 
 

तपािसक अमंलदार- पोउपनी मोरे  पो. टे. देगलुर  
 
 

पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 

पो िन ी माछरे मोन ं9821159844 
 

 

 

 



पोलीस टेशन दगेलरू   गरून. 395/2022 कलम 420,34  भादवी िद. 19/08/2022 

पोलीस टेशनचनेा
व 

ग.ूर.न.वकलम ग.ूघ. ता. वळे व  िठकाण िफयादीचनेाव व प ा व मोन ं खलुासा:--- 

देगलरू गरून. 395/2022 
कलम 420,34  
भादवी  
 
 
 
 
 

ग.ू घ. ता. वळे व िठकाण:-- 
िद..24.06.2019 रोजी 
14.15 चे सुमारा महारा  

ामीण बॅक शाखा तमलरु ता. 
देगलुर   
 
ग.ु दा. ता. वळे व न दन ं
िद.  19.08.2022 रोजी वेळ 
15.12  वा.  न द न.ं 30 वर 
 
 
दाखलकरणार:- 
पोहकेाँ 2822 कनकवल े  ने.  
पो. टे. देगलुर 
 
 
 
 

िफयादीचनेाव व प ा व मो– 
आरोपी–   

खलुासा:-- 
सादर िवनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील िफयादी 
यांनी मा. थम ग यायदंडािधकारी देगलरु येथ े कलम 
156(3) सीआरिपसी माण ेिफयाद िदली की यातील आरोपी 

मांक 01 त े02 यांनी संगणमत क न िफयादीची सी.एल.3 
देशी दा  दकुानाचे करंट अकाऊ ट मांक 80004412981 चे 
र  केलेल ेव अवै  ता यात असलेल े चेक मांक 001668 ह े
बँकेत जमा क न आरोपी मांक 01 यान े  िफयादीचे 9 लाख 
40 हजार  ची फसवणुक केली अशा मजकुराची त ार 
िद यान े वर माण ेगु हा दाखल  
 
तपािसकअमंलदार- पोउपिन मुंडे    ने.पो. टे.देगलूर 
 
पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
पोिन ी माछरे मोन ं9821159844 
 

 

                                           

 



पोलीस टेशन अधापरू ग.ुर.न.239 कलम 294,323,506,34 भा.द.वी िद 19/08/2022 

अ. .  ग.ुर.न.व 
कलम 

गु हा घडल ंव दाखल 
तारीख 

िफयादीच ेनाव खबर 
देणार आरोपीच ेनाव व 
प ा 

      हकीकत 

 पो. टे. 

अधापूर 

ग.ुर.न. व 
कलम- 
239/2022 
कलम 
294,323,5
06,34 
 भादवी . 

गु हा घडला िदनाकं-
19/08/2022रोजी वेळ   
11.300 
वाजता िफयादी या 
शेताम ये गट 218म ये  
मोजे कामठा िशवार ता. 
अधापूर  
 
िदशा व  
अतंर-पि मेस 10िकलो 
मीटरिकलो.मीटर 
 
गु हा दाखल िदनाकं-  
िदनांक 19/08/ 
2022चे18:03 वा.  
: टेडा.नं .  मांक 25 
 

िफयादीच े नाव-उ मराव 
माधव आ पा बगड वय 
57 वष वसाय शतेी 
राहणार कामठा बु कु 
तालकुा अधापरू मोबाइल  
8007822638 
 
आरोपी नाव. प ा - 

खलुासा व सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादी िफयादीचे शेत गट मांक 218 सोयाबीन िपकावर 
औषधाची फवारणी कर यासाठी िपचकारी म ये औषध व पाणी 
टाकत टाकत असताना यातील आरोपी ह े या िठकाणी येऊन 
िफयादीस हणाल े की तु ही शेत का बरोबर वाटून देत नाही याच 
कारणाव न िफयादी िशवीगाळ क न थापड बु यांनी मारहाण 
क न त*********** जवळ स***** िजवंत मा न टाकतो अशी 
अ ील भाषेत िशवीगाळ क न जीवे मार याची धमकी िदली िदली 
वगैरे जवाबा व न गु हा दाखल क न माननीय पी आय साहबे 
यां या आदश माण े पुढील तपास HC 2202 सूयवंशी यां याकडे 
दे यात आल ेमोबाईल नंबर 9923416178 यां याकडे िदला   
 तपासी अमंलदार- HC 2202 सूयवंशी पो टेअधापरू मो नं.   
9923416178  
दाखल करणार- PSI   वड पो. टे.अधापूर.मो.न.9637101945 
पो टे भारी अिधकारी- पो.िन. जाधव साहबे मो नं.7798834263 

 

 
 
 



पो. टे. कुंडलवाडी.आ 14/2022कलम174crpc िद.19/08/2022 
पो. टे.चे नाव  आ  व कलम आ .घ.ता.वेळ व िठकाण िफयादीचे नाव/आरोपी चे नाव व प ा हकीकत 

कुंडलवाडी आ  

14/2022कलम  

174crpc 
   

 

 

 

 

 

 

 आ  घडला ता.वेळ व 

िठकाण 

िद18/08/2022रोजी 

08:15 चे वाड मांक 15 

म ये सरकारी दवाखाना 

िव णुपुरी नांदेड. 

 

  

आ  दाखल -

िद.19/08/2022रोजी चे 

18.50 वा 

नोद नं.16वर.  

 

उिशराचे कारण-अं यिवधी 

क नआज रोजी  पो टेला 

येऊन जवाब िद यान े     

खबर दणेार:-  केरबा चांद ू

काकेवार वय ५० वष वसाय 

मजुरी  

जात,मातंग राहणार.माचनूर 

 तालुका िबलोली िज हा नांदडे 

मोबाईल नंबर 9146980928 

 

 

मर याच ेकारण:-  वाताचे 

गो या खा यान ेबेशु  होऊन 

उपचारादर यान मृ य.ू 

 

मयताच ेनाव:- धुरपतबाई 

केरबा काकेवार वय 47 वष 

वसाय,घरकाम राहणार, 

माचनूर तालुका िबलोली 

 

 

 

 

 

खुलासा:- नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील खबर दणेार पो टेला हजर 

येऊन खबर िदली की प ी धुरपतबाई हीस सांधे दखुीचा ास होता ितला 

डॉ टराचे स यान े दररोज तीन वेळा वाताचे गो या चालू हो या, 

िद.13/08/2022 रोजी सकाळी 06.00 वाजले तरीही प ी उठत नस यान े

मी व मुलांनी ितला उठव याचा य  केला असता ती बेशु  ि थतीत होती 

तीच हमी सरकारी दवाखाना कुंडलवाडी येथे नेले तेथील डॉ टरांनी नांदडे 

येथे घेऊन जा असे सांिगत यान ेितला उपचार कामे िनमल हॉि पटल नांदडे 

येथे उपचार क न याच िदवशी पुढील उपचार कामी सरकारी दवाखाना 

िव णुपुरी नांदडे वाड मांक 15 म ये शरीक केले ित यावर उपचार चालू 

असताना िदनांक 18/08/2022 रोजी सकाळी 08.15 वाजता मरण पावली 

ित यावर पो टमाटम क न ेत पोच पावती घेऊन गावाकडे अंतिवधी केली . 

आज रोजी पो टे कुंडलवाडी येथे येऊन खबर िदली वगैरे मजकुराचे जबाबा 

व न आ  दाखल क न मा. सपोनी साहबे यांचे आदशेाने तपास कामी बीट 

पोह ेका 2206 मेडेवार सर यां याकडे िदला 

आ  दाखल करणा याचे नाव:-  Npc 1182िगरी साहबे  पो. टे. कुंडलवाडी 

मो.न.ं.9823491160 

तपिसक आमलदार:- HC.2206 मेडेवार सर पो. टे. कुंडलवाडी मो. 

 

पो. टे. .अिध.नाव व मो.नं:-सपोिन पठाण  साहबे मो. 

भेट दणेारे आधी.नाव.मो.नं.8668361977 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

¯ÖÖê.Ã™êü 
“Öê 
−ÖÖ¾Ö  

÷Öã̧ ü−Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ�Ö  

 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö   
 

Æü×�ú�úŸÖ 

ˆ´Ö¸üß  ÷Öã̧ ü−ÖÓ  
211/2022 

�ú»Ö´Ö  
420,468,34  
³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê  

 

÷Öã.‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ×šü�úÖ�Ö - 
×¤ü.13/05/2020 ŸÖê 
12/01/2021 ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 
ˆ´Ö¸üß  µÖê£Öê  
×¤ü¿ÖÖ :-  ˆ¢Ö¸êüÃÖ   02  
×�ú.´Öß. 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤ü.  19/0/2022  “Öê  
16.32 ¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü −ÖÓ. 14   ¾Ö¸ü 
. 
 
 
 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  :-  
 ¹ý¯Öê¿Ö�ãú´ÖÖ¸ü ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ÁÖß¸üÖ´Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 27 
¾ÖÂÖÔ  ×¿Ö�Ö�Ö /ÃÖÖ´ÖÖ•Öß�ú �úÖµÖÔ ¸üÖ.¸êü�Öã�úÖ 
×−Ö¾ÖÖÃÖ ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖÓ¤üß¸ü ¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üß    
ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üß  ×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü  
´ÖÖê.−Ö. 9922811190 . 
  
 †Ö¸üÖê̄ Öß −ÖÖ¾Ö-  
 

ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ,¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ´Ö»ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ 
´ÖÖ−Ö¾Ö×¬Ö�úÖ¸ü  †ÖµÖÖê÷Ö ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü µÖê£Öê 
¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü −ÖÖî�ú¸üß »ÖÖ¾Öã−Ö ¤êüŸÖÖê †ÃÖê †×´ÖÂÖ 
¤üÖ�Ö¾Öã−Ö ×¤ü.13/05/2020 ¸üÖê•Öß 60,000 /- 
¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾Öã−Ö  ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �ú¹ý−Ö šü�ú¾Ö�Öã�ú �ú¹ý−Ö 
²Ö−ÖÖ¾Ö™üß �ú¹ý−Ö �êú»Öê ´Öß ¸üÖ•µÖ´ÖÖ¾Ö×¬Ö�úÖ¸ü 
†ÖµÖÖê÷ÖÖ�ú›êü ×¸üŸÖÃÖ¸ü ŸÖ�ÎúÖ¸ü �êú»Öß ÆüÖêŸÖß ¾Ö ŸµÖÖ“Öß 
“ÖÖî�ú¿Öß �ú¸üßŸÖÖ ´Ö»ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ ´Öß †Ö•Ö 
¸üÖê•Öß ×¸üŸÖÃÖ¸ü ŸÖ�ÎúÖ¸ü ¤êüŸÖ †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êü  •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý−Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö. ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö .  
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü :- ÃÖ¯ÖÖê×−Ö �ú-Æüê 
´ÖÖê.−ÖÓ. 7798354377. 

¯ÖÖê.Ã™êü “Öê −ÖÖ¾Ö ˆ´Ö¸üß   ÷Öã̧ ü−ÖÓ  211/2022 �ú»Ö´Ö  420,468,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß 



पोिलस �टेशन िहमायतनगर 192/2022  कलम 65(ई) म.ु!ो.अ ॅ$ट िदनांक 19/08/2022 

पो�टेचे नाव 

 

 

!ो. ग.ुर.न.ं 

व कलम  

ग*ुहाघडला ता. वेळ व िठकाण  िफया1िदचे नाव प2ा व मो.3.  खुलासा 

िहमायतनगर 192/2022  

कलम 65(ई) 

म.ु!ो.अ ॅ$ट 

!माणे  

िदनांक 19/08/2022 रोजी 

17:40 वा. आरोिप9या 

घरासमोर बकिर9या गो<यात 

मौ. धानोरा ता. िह.नगर  

 

ग*ुहा दाखल ता. वेळ, िठकाण 

व �टेडा न?द 3. :-

��नांक19/08/2022रोजी वेळ 

19:44 वा. न?द 3. 22 वर 

 

िमळाला माल :-देशी दा@ 

िभBंी सCंया9या 180 िमली. 

9या 13 िसलबदं बॉटलिकंमती 

910/- @. माल.  

िवजयकुमार बालाजी आऊलवार 

वय 44 वषG Hयवसाय नौकरी पो.ना. 

1966 पो�टे िहमायतनगर     मो.3. 

9763255035  

 

आरोिपचे नाव व प2ा:-  
 

आरोिप अटक :-नाही  

सादर िवनंती िक वर नमदु तािरख, वेळी व िठकाणी यातीलनमदु 

आरोपीहाआपLया ताMयात िवनापरवाना बेकायदेिशरिरNया देशी 

दा@ िभBंी सCंया9या 180 िमली. 9य 13 बॉटल िकंमती 910/- 

@पयाचा !ो. ग*ुOाचा माल चोरटी िव3ी करQया9या उSेशाने जवळ 

बाळगलेला िमळुन आला वगरैे मजकुराचे िफया1दीव@न बाजुस 

!माणे ग*ुहा दाखल क@न मा. पो. िन. साहेबां9या आदेशाने बीट 

ना.पो.कॉ. 1666आऊलवार यां9याकडे िदला.मो.3. 9763255035  

 

दाखल करणार :-पो.हे.कॉ. साखरे बन 1645 पो. ठाणे 

अमंलदार पो�टे िहमायतनगर मो.3. 8378981645 
 

ठाणे !भारी अिधकारी :- Xी. भसुनरू साहेब पो.िन. पो�टे 

िहमायतनगर मो.3. 9834774799  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



{ÉÉä±ÉÒºÉ º]äõ¶ÉxÉ ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb MÉÖ®úxÉ 251/2022 Eò±É¨É 279,337,338, 427 ¦ÉÉnù́ ÉÒ ÊnùxÉÉÆEò  19/08/2022 

++..GGòò..  MMÉÉ ÖÖ®® úúxxÉÉ  ´́ÉÉ  EEòò±±ÉÉ¨̈ÉÉ  ++ÉÉ..¨̈ÉÉ ÞÞ ..PPÉÉbb÷÷±±ÉÉÉÉ  iiÉÉÉÉ  ´́ÉÉ ää³³ýý  ÊÊ`̀ööEEòòÉÉhhÉÉ  
//nnùùÉÉJJÉÉ±±ÉÉ  

JJÉÉ¤¤ÉÉ®® úú  nnää ùùhhÉÉÉÉ−−ªªÉÉÉÉSSÉÉ ää  xxÉÉÉÉ´́ÉÉ  ´́ÉÉ  
¨̈ÉÉªªÉÉiiÉÉÉÉSSÉÉ ää  xxÉÉÉÉ´́ÉÉ  

llÉÉÉÉ ääbb÷÷CCªªÉÉÉÉiiÉÉ  ½½þþEEòòÒÒMMÉÉiiÉÉ  

{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää    
¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb  

{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää  MMÉÉ ÖÖ®® úúxxÉÉ  
225511//22002222  
EEòò±±ÉÉ¨̈ÉÉ  
227799,,333377,,333388,,  
442277  ¦¦ÉÉÉÉnnùù ´́ÉÉÒÒ    
  

MMÉÉ ÖÖ xx½½þþÉÉ    PPÉÉ    iiÉÉÉÉ  ´́ÉÉ ää³³ýý    ´́ÉÉ  ÊÊ`̀ööEEòòÉÉhhÉÉ--  
ÊÊnnùù..  
3311//0077//22002222  ®®úú ÉÉ ääVVÉÉÒÒ  0011::4455   
´́ÉÉÉÉVVÉÉiiÉÉÉÉSSÉÉ ää  ººÉÉ ÖÖ ¨̈ÉÉÉÉ®®úú ÉÉººÉÉ  VVÉÉÉÉ¤¤ÉÉ  ®® úúÉÉ ääbb ÷÷ ´́ÉÉ®®úú    
  
  
MMÉÉ ÖÖ xx½½þþÉÉ  nnùù ÉÉ..  iiÉÉÉÉ..´́ÉÉ ää³³ýý  ::--  
ÊÊnnùù..1199//0088//22002222  
®®úúÉÉ ääVVÉÉÒÒ  ´́ÉÉ ää³³ýý  1144::0011  ´́ÉÉÉÉ      ºº]]ää õõbb ÷÷ ÉÉ  
GGòò..1144      
  
nnùùÉÉJJÉÉ±±ÉÉ  EEòò®® úúhhÉÉÉÉ®® úú  ::--  
ººÉÉ{{ÉÉÉÉ ää=={{ÉÉÊÊxxÉÉ  EEòònnùù ¨̈ÉÉ  
{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ   ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb ÷÷    
  
>>ðð¶¶ÉÉÒÒ®® úúÉÉSSÉÉ ää  EEòòÉÉ®®úúhhÉÉ  ::--  ++ÉÉVVÉÉ  ®®úúÉÉ ää {{ÉÉÒÒ  
{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ±±ÉÉÉÉ  ]]õõ {{ÉÉÉÉ±±ÉÉÉÉxxÉÉ ää  ||ÉÉÉÉ{{iiÉÉ  
ZZÉÉÉÉ±±ªªÉÉÉÉ´́ÉÉ¯̄ûûxxÉÉ    

ÊÊ¡¡òòªªÉÉÉÉ ÇÇnnùù ÒÒSSÉÉ ää    xxÉÉÉÉ´́ÉÉ  ::--  ¶¶ÉÉ ääJJÉÉ   
MMÉÉ ÖÖ±±ÉÉÉÉ¤¤ÉÉ  ÊÊ{{ÉÉ®®úúººÉÉÉÉ¤¤ÉÉ  ´́ÉÉªªÉÉ  4466  ´́ÉÉ¹¹ÉÉ ææ  
´́ªªÉÉ  ´́ªªÉÉÉÉ{{ÉÉÉÉ®®úú  ®®úúÉÉ  SSÉÉÉÉEEÖÖ òò®®  iiÉÉÉÉ  
SSÉÉÉÉEE ÖÖ òò®®úú  ÊÊVVÉÉ  ±±ÉÉÉÉiiÉÉ ÖÖ®® úú  ¨̈ÉÉÉÉ ää  xxÉÉ ÆÆ  
88669988555544008833  
  
  
úú  ++ÉÉ®®úúÉÉ ää {{ÉÉÒÒSSÉÉ ää  xxÉÉÉÉ´́ÉÉ  ::--    

JJÉÉ ÖÖ±±ÉÉÉÉººÉÉÉÉ::--    
ººÉÉÉÉnnùù®® úú  ÊÊ ´́ÉÉxxÉÉ ÆÆ iiÉÉÒÒ  EEòòÒÒ,,´́ÉÉ®®úú  xxÉÉ¨̈ÉÉ ÖÖnnùù  iiÉÉÉÉ  ´́ÉÉ ää³³ýýÒÒ  ´́ÉÉ  ÊÊ`̀ööEEòòÉÉhhÉÉÒÒ  ªªÉÉÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ   
VVÉÉJJÉÉ¨̈ÉÉÒÒ  ½½ää þþ  ´́ªªÉÉÉÉ{{ÉÉÉÉ®® úúÉÉ  ÊÊxxÉÉ¨̈ÉÉÒÒkkÉÉÉÉxxÉÉ ää  VVÉÉ³³ýýEEòòÉÉ ää]]õõ  ªªÉÉ äällÉÉ ää  VVÉÉÉÉiiÉÉ  ++ººÉÉiiÉÉÉÉxxÉÉÉÉ  ]]ÅÅ õõEEòò   
SSÉÉÉÉ  SSÉÉÉÉ±±ÉÉEEòòÉÉhhÉÉ ää  iiªªÉÉÉÉSSÉÉ ää  iiÉÉÉÉ¤¤ªªÉÉÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  ´́ÉÉÉÉ½½ þþhhÉÉ  ½½þþªªÉÉMMÉÉªªÉÉ  ´́ÉÉ  ÊÊxxÉÉ¹¹EEòòÉÉ³³ýýVVÉÉÒÒ  
{{ÉÉhhÉÉ ää    SSÉÉÉÉ±±ÉÉ´́ÉÉ ÖÖ xxÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉ ääººÉÉÉÉ  ´́ÉÉ®®úúÒÒ±±ÉÉ  SSÉÉÉÉ±±ÉÉEEòò  xxÉÉÉÉ¨̈ÉÉ ää  ¶¶ÉÉ ääJJÉÉ    MMÉÉ ÖÖ±±ÉÉÉÉ¤¤ÉÉ  
ÊÊ{{ÉÉ®® úúººÉÉÉÉ¤¤ÉÉ  ®®úúÉÉ  SSÉÉÉÉEE ÖÖ òò®®úú  iiÉÉÉÉ  SSÉÉÉÉEEÖÖ òò®®úú  ÊÊVVÉÉ  ±±ÉÉÉÉiiÉÉ ÖÖ®® úú  ªªÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉ ää  ¨̈ÉÉÉÉ ääººÉÉÉÉ  GGòò¨̈ÉÉÉÉ ÆÆEEòò  
BB¨̈ÉÉ  BBSSÉÉ  2244  BB<<ÇÇ  22111188  ±±ÉÉÉÉ  {{ÉÉÉÉ`̀öö ÒÒ¨̈ÉÉÉÉMMÉÉ ÖÖ xxÉÉ  VVÉÉÉÉ ää®® úúÉÉSSÉÉÒÒ  vvÉÉEEòòbb÷÷  ÊÊnnùù±±ÉÉÒÒ  
iiªªÉÉÉÉ¨̈ÉÉvvªªÉÉ ää  bb÷÷ÉÉ ääCCªªÉÉÉÉººÉÉ  MMÉÉ ÆÆ¦¦ÉÉÒÒ®®úú  ¨̈ÉÉÉÉ®®úú  ±±ÉÉÉÉMMÉÉ ÖÖ xxÉÉ  1155  ]]õõ ÉÉEEää òò  {{ÉÉbb÷÷±±ÉÉ ää  iiÉÉººÉÉ ääSSÉÉ  
UUôôÉÉiiÉÉÒÒSSÉÉ ää  ½½ þþÉÉbb÷÷  ¨̈ÉÉÉÉ ääbb÷÷±±ÉÉ ää  ´́ÉÉ  << ÇÇ iiÉÉ®® úú  ÊÊ`̀ööEEòòÉÉhhÉÉÒÒ  ¨̈ÉÉÉÉ®®úú  ±±ÉÉÉÉMMÉÉ±±ÉÉÉÉ  ++ÉÉ½½ää þþ  ´́ÉÉ  
¨̈ÉÉÉÉ ääººÉÉÉÉ  SSÉÉ ää    ++ÆÆnnùùÉÉVVÉÉ ää  1155000000//--  ¯̄ûû{{ÉÉªªÉÉÉÉSSÉÉ ää  xxÉÉ ÖÖEEòòººÉÉÉÉxxÉÉ  EEää±±ÉÉ ää  ´́ÉÉMMÉÉ èè®® ää úú  
¨̈ÉÉVVÉÉEEÖÖ òò®®úú ÉÉSSÉÉ ää  VVÉÉ¤¤ÉÉÉÉ¤¤ÉÉ´́ÉÉ¯̄ûûxxÉÉ  {{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ   ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb ÷÷  ªªÉÉ äällÉÉ ää  ]]õõ {{ÉÉÉÉ±±ÉÉÉÉxxÉÉ ää  ||ÉÉÉÉ{{iiÉÉ  
ZZÉÉÉÉ±±ªªÉÉÉÉxxÉÉ ää  ¨̈ÉÉÉÉ  {{ÉÉÉÉ ää xxÉÉÒÒ  MMÉÉÉÉ ää ¤¤ÉÉÉÉbbää  ººÉÉÉÉ½½ää þþ ¤¤ÉÉ  ªªÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉ ää  ++ÉÉnnää ùù ¶¶ÉÉÉÉxx´́ÉÉªªÉÉ ää  MMÉÉ ÖÖ xx½½þþ ÉÉ  
nnùùÉÉJJÉÉ±±ÉÉ  EEää òò±±ÉÉÉÉ    
iiÉÉ{{ÉÉÉÉÊÊººÉÉEEòò  ++ÆÆ ¨̈ÉÉ±±ÉÉnnùù ÉÉ®®úú  {{ÉÉÉÉ ää½½ ää þþEEòòÉÉ ìì//11226655  ÊÊMMÉÉkkÉÉ ää    ½½  {{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ   ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb ÷÷  ¨̈ÉÉÉÉ ääGGòò..  
8800007788007777777711  
  
{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ   ||ÉÉ¦¦ÉÉÉÉ®®úúÒÒ  ++ÊÊvvÉÉEEòòÉÉ®®úúÒÒ::--  ´́½½þþ ÒÒ..´́½½ þþ ÒÒ..MMÉÉÉÉ ää ¤¤ÉÉÉÉbbää ÷÷ ,,{{ÉÉÉÉ ää±±ÉÉÒÒººÉÉ  
ÊÊxxÉÉÊÊ®® úúIIÉÉEEòò,,{{ÉÉÉÉ ääºº]]ää õõ   ¨̈ÉÉ ÖÖJJÉÉ ääbb ÷÷  ¨̈ÉÉÉÉ ääGGòò..8888005599557744440000  

 

 

 

 

 

 



  पो. टे. लोहा  आ.म.ृन. 28/2022  कलम    174 CRPC  िद. 17/08/2022 

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  
 

   
लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.मृ.न. 28 /2022 

कलम 174 CRPC.  

  आ.मृ.घडला:- 
िद.17/08/2022 रोजी 
सकाळी06.00वाजता 
शासकीय णालय 
िव णुपुरी नांदेड वाड 

मांक 15 म ये  
 
 
आ .मृ.दाखल:- िद 
17/08/2021 वेळ 
वा. टेशन डायरी न द  
18वर  वेळ 17.31वा.  
 

खबर देणार : अिमत िकशनदास 
वय अठरा वष राहणार दामोदर 
वाडा िज हा वधमान तालुका 
लोहा िज हा नांदेड मोबाईल नंबर 
700 14 29 962 
 
FIR त िदली का:- होय 
 
 मयताचे नाव व प ा :- राम 
सुनील मांडी व १९ वष राहणार. 
आटकेडगा रायपूर िज हा वधमान 
रा य पि म बंगाल. 
 
 मरणाचे कारण:-यातील मयत हा 
कशाने मरण पावला समजून येत 
नाही. 
दाखल करणार:- PSO NPC 
491 ला टकर पोलीस टेशन लोहा 
मोबाईल नंबर 8830449911 
 

खुलासा;            वर नमूद तारीख वेळी व  िठकाणी यातील खबर देणार यांनी खबर 
िदली की ते वतः व राम मांडी असे लोहा येथील समशान भूमी जवळील आ ही काम 
करत असलले े मालक माधव बालाजी िशळे यांनी िकरायाने घेतले या शेडम ये 
असताना वेळ रा ी 10.30 वाजता चे सुमारास यांचा िम  राम मांडी हा फोनवर 
बोलत शेडचे बाहरे गलेा यावेळी याचे डा ा पायास  काहीतरी चावले यावेळी तो 
शेडम ये परत आला व आ हाला घडललेी घटना सांिगतली याव न आ ही त् यास 
सरकारी दवाखाना लोहा येथ े उपचार कामे दाखल केले असता ाथिमक उपचार 
क न पुढील उपचार कामी सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदेड येथ े दाखल केल े
असता याचे वर उपचार चाल ूअसताना िदनांक 17-08-2022 रोजी सकाळी 06.00 
वाजता वाड मांक 15 म ये मरण पावला वगैरे जबाब  मा. स .पो. िन शेख साहबे 
यां या आदेशान ेआ.  .दाखल क न            
 
तपासी अंमलदार:  HC 408 क े  पो टे लोहा मो. :- . 9730726378 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .-   मा. पोलीस िनरी क ी संतोष तांबे 
साहबे मोबाईल नंबर 9850188100 
 
घटना थळी भेट देणारे अिधकार्याचे नाव :-  
 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

          



 

         

पो. टे.मनाठा आ. .न ं23/2022 कलम 174 crpc माण.े िद 19/08/2022. 

पो. टे 
चे नाव 

आ . .न ंव कलम  आ. .घ.ता.वेळ व िठकाण खबर देणार चे नाव  हिककत 

मनाठा आ .नं.23/2022  
कलम  174 crpc   

माणे. 

 िदनांक 
19/08/2022 रोजी  वेळ 
11:30 वा चे सुमारास मौजे 
उचाडा  ता.हदगांव 
 
 
आ. .दा.ता.वेळ 
िदनांक:- 19/08/2022 रोजी 
21:11 वा.न द 18 वर  
 
मरणाचे कारण:-नदी या 
पुरा या पा यात वा न 
गे यान ेबुडून मृ यू  
 
 
उिशराचे कारण:----- 

खबर देनार:-उमेश िशवाजीराव 
च हाण   वय 32 वष वसाय शेती 
रा.उचाडा ता.हदगांव िज.नांदेड 
.मो.नं. 
 
    
FIR त िदलीप का ? 
 होय. 
 
मयताचे नांव:- तुकाराम ाने र 
च हाण वय 17 वष वसाय 
िश ण रा.उचाडा  ता.हदगांव 
िज.नांदेड   
 
 
घटना थळी भेट:----- 

खुलासा - सादर िवनंती की वर नमुद ता.वेळी व िठकाणी यातील 
त ारदारया या भावाचा मुलगा तुकाराम ाने र च हाण हा 11:00 वा 
चे सुमारास शेता कडे जनावरांना चारा पाणी करणे साठी जातो हणून 
गेला होता वेळ अंदाजे 11:30 वाचे सुमारास आम या गावा जवळ 
असले या कयाधु नदीस पा याचा पुर आला होता तो जणावराना 
चारापाणी करण े साठी जात असताना नदीचे पा याचे यास अंदाज न 
आ यान ेतो नदीचे पुरा या पा यात वा न गेला व पा यात बुडुन मरण 
पावला आह.ेवगैरे जबाब व न  आ.मृ.दाखल क न पुढील तपास 
मा.APIसाहबे यां या आदेशान े पुढील चौकशी कामी HC 1694 पवार 
सर यां याकडे िदला. 
तपासीक अिधकारी यांचे नांव:- HC 1694  पवार सर साहबे  पो टे 
मनाठा मो नं.9922921694 
दाखल करनार -PSO HC 1690 देशमुख साहबे पो. टे.मनाठा 
मो. .9823891690 
 
पो. टे. भारी अिधकारी यांचे नांव व मोबाईल नंबर:- 
 
केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणतां:- 

 
 



                                                                                                                                                                                                                  

                                            पो. टे. िवमानतऴ  गरुन 288/2022 कलम 379 IPC   िद . 19/08/2022 
अ. 

. 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हा  घडला/दाखल/ ा  िद./वळे गरुन.ं व कलम  िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत 

1 2 3 4 5 6 
 िज हा 

नादंेड, 
पो. टे. 

िवमान-ता 

ग.ुघ.ता.वेऴ व िठकाण -    
िद 11.08.2022 रोजी 
चे वेळ 22.00 वा ते िद 
12.08.2022 रोजी चे 
सकाळी 07.00 वा चे 
दर यान मसमो न 

ा हिसग कमानीजवळ 
नांदेड येथुन 

िदशा व अतंर -पुवस  
02  Km  

 

गु हा दाखल ता. वळे - 
िद 19.08.2022 रोजी 
वेळ - वेळ 21.19 वा 
टे.डा.55 

पो. टे. 
िवमानतऴ  गरुन 
288/2022 
कलम 379 IPC  

िफयादी- मोद हानमंतराव एकलारे 
वय 20 वष वसाय िश ण रा. 
औराळ ता. मुखेड ह. मु. रा. 

ा हिसग कमानजवळ नांदेड मो.न.ं 
8788263435 

आरोपी-  अ ात  

गेला माल - प सर NS160 मोटार 
सायकल   MH-47-Z-5541 लाल 
रंगाची  िजचा चेच स न ं
MD2A92CY4HCE11349 इंिजन 
नंबर JEYCHE25468जुनी 
वापरती िकमती अंदाजे 35,000 
पयाची 

खुलासा -सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व 
िठकाणी  यातील  िफयादीची प सर NS160 मोटार 
सायकल   MH-47-Z-5541 लाल रंगाची  िजचा चेच स 
नं MD2A92CY4HCE11349 इंिजन नंबर 
JEYCHE25468जुनी वापरती िकमती अंदाजे 35,000 
पयाची ही लावले या िठकाणी िदसली नाही ती कोणीतरी 

अ ात चोर ानी चो न नेली आह.े वगैरे मजकुराचा जबाब 
िद यान ेमा.पो.िन. काकडे साहेब यांचे आदेशान ेगु हा दाखल 
क न पुढील तपास कामी  पोना/631 देशमुख यांचेकडे 
दे यात आला.  

दाखल करणारा - ASI क याणकर मो. नं. 9623551038 

तपास करणार -  पोना/631 देशमुख मो. न.ं 9923647631 

 

 

 

 

 

 

 

 



पो. टे िवमानतळ गरुन ं287 /2022कलम 379 IPC  िद . 19/08/2022 
अ. 

. 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हा  घडला/दाखल/ ा  

िद./वळे 
गरुन.ं व कलम  िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत 

1 2 3 4 5 6 
 िज हा 

नादंडे, 
पो. टे. िवमान-ता 

गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण-िद. 
16/08/2022 
रोजी  वेऴ 00.15  
वाजता पासुन  
01.00 पयत  
गु ारा माऴटेकडी 
ि ज जवऴ 
वऴणावर नांदडे  

िदशा व अतंर – 
उ रेस   03  Km  

 

गु हा दाखल ता. 
वळे - िद 
19.08.2022 
रोजी वेळ - वेळ 
18.17 वा 
टे.डा.45 

पो. टे 
िवमानतळ 
गरुन ं 287 
/2022कलम 
379 IPC 

िफयादी-  

आरोपी- अ ात 

गेला माल-  हो डा कपंनीची Dio 
कुटी  MH 26 CA 7108 रंग 

िनऴा िजचा चेचीस नं 
ME4JF984KMW123356  
ईिजन नं JF98EW1146611 
जुनी वापरती िकमती अंदाजे  
63,000/- पये 

िमळाला माल -िनरंक  

खुलासा -सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी 
व िठकाणी यातील  िफयादी यांची  हो डा 
कपंनीची Dio कुटी  MH 26 CA 7108 रंग 
िनऴा िजचा चेचीस नं 
ME4JF984KMW123356  ईिजन नं 
JF98EW1146611 जुनी वापरती िकमती 
अंदाजे  63,000/- पये असलेली कुटी लाव या 
िठकाणा व न कोणीतरी अ ात चोर ान ेचो न 
नेली आह े  वगैरे मजकुराच े जबाबव न  
मा.पो.िन.काकड े सा.यांचे आदशेाने गु हा दाखल 
क न पुढील तपासकामी  पोहकेॉ/1792 ल खड े 
यांचेकड ेिदला  

दाखल करणार -पोना /748 कनाके मो.-
9923888322 

तपास करणार -पोहकेॉ/1792 ल खड े मो.-
9527810006 

 

 

 



पो. टे. चे नाव मांडवी आ  नं:-14/2022 कलम:- 174 crpc िद. 19/08/2022 
पो. टे. चे 
नाव  

गुरन / आ.मृ / 
पनाका / िमिसग 
घडला 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  

मांडवी आ  नं:-14/2022 
कलम:- 174 crpc 
 

आ  घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 22/07/2022चे  
7.35वाजताचे सुमारास री स 
हॉि पटल आिदलाबाद 
 
 
 
 
आ  दाखल ता. व वेळ :-  
िद. 19/08/2022चे 
15.29वा.  
न द नंबर :-  18वर 
 
  

िफयादी चे नाव :- नेमाने 
मुकुंदराव asi /678 वसाय 
नौकरी नेमणूक पोलीस टेशन 
टाउन टू आदीलाबाद 
 
मयताचे  नाव  :- िस ाथ 

काश राठोड वय 22वष 
वसाय शेती रा. ज र तांडा 

ता.िकनवट िज.नांदेड 
मरणाचे कारण :- कोणतीतरी 
िवषारी औषध ाशन के याने 
उपचारादर यान मरण पावला 
 
उिशराचे कारण:-आज रोजी 
कागदप  ा  झा यान े

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाण  यातील मयत यांनी 
मयताचे विडलांनी मयतास काही एक काम धंदा करीत नाहीस िम ा 
सोबत िफरतो असे हणा याचा मनाम ये राग ध न घरातील िवषारी 
औषध ाशन के यान े यास उपचार कामे हॉि पटल आिदलाबाद येथ े
शरीर केले असता उपचारादर यान मरण पावला वगैरे कागदप  आज 
रोजी पो ट आदीलाबाद टू येथून ा  झा याने स.पा◌े.िन. साहबेां या 
आदेशान े आ दाखल क न पुढील चौकशी व कायवाही कामी nlpc 
1366 कनाके यां याकडे िदले. 
 
दाखल करणार:- PSO- lhc 1831 मडके पो. टे . मांडवी.मो. .               
तपािसक अिधकारी  मनापोकॅा/1366 मला कनाके पो. टे. मांडवी.     
मो. .7507424087 
पो. टे. भारी अिधकारी -नाव व मोबाईल नंबर :-  सपोिन म हारी 
दगुादास   िशवरकर पो. टे. मांडवी.  मो. न.ं 9922322312 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



पो. टे. चे नाव मांडवी आ  नं:-15/2022 कलम:- 174 crpc िद. 19/08/2022 
पो. टे. चे 
नाव  

गुरन / आ.मृ / 
पनाका / िमिसग 
घडला 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  

मांडवी आ  नं:-15/2022 
कलम:- 174 crpc 
 

आ  घडला ता. व वेळ :-  
 िद. 28/07/2022चे  
101.30वाजताचे सुमारास 
री स हॉि पटल आिदलाबाद 
 
 
 
 
आ  दाखल ता. व वेळ :-  
िद. 19/08/2022चे 
15.37वा. न द नंबर :-  
20वर 
 
 
 

िफयादी चे नाव :- कांबळे िव णू 
काश psi /6009 वसाय 

नौकरी नेमणूक पोलीस टेशन 
टाउन टू आदीलाबाद 
 
मयताचे  नाव  :-राजू 
आ माराम चौधरी वय 24वष 

वसाय शेती रा. िभलगाव 
ता.िकनवट िज.नांदेड 
 
मरणाचे कारण :- कोणतीतरी 
िवषारी औषध ाशन के याने 
उपचारादर यान मरण पावला 
 
उिशराचे कारण:-आज रोजी 
कागदप  ा  झा यान े

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाण  यातील मयत 
यांनी जा त पाऊस पड यान ेशेतीचे िपकाचे नुकसान झा याने िवषारी 
औषध ाशन के याने यास उपचार कामी िर स हॉि पटल 
आिदलाबाद येथे शरीर केल े असता उपचारादर यान मरण पावला 
वगैरे कागदप  आज रोजी पो ट आदीलाबाद टू येथून ा  झा यान े
स.पा◌े.िन. साहबेां या आदेशाने आ दाखल क न पुढील चौकशी व 


