
पो. टे िवमानतळ गुरन ं369/2022 कलम 326, 323, 504, 506, 34 IPC द 28.10.2022 
अ. 

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

1 2 3 4 5 6 
 िज हा नांदडे, 

पो. टे. 

िवमानतळ 

 

ग.ुघ.ता.वेऴ व 

ठकाण - दनांक 

27/10/2022 च े

रा ी 21.30 वा या 

सुमारास फा खनगर 

नांदडे येथे अपना 

बेकरी  जवळ पुवश 

03 क.मी.  

 

 

गु हा दाखल ता. वेळ 

– द 28.10.2022 

रोजी वेळ       

02.18  वा टे.डा. 

02 

 

पो. टे िवमानतळ गरुनं 

369/2022कलम 

326, 323, 504, 

506, 34 IPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

फयादी- शेख 

सुलतान शेख 

गयासोदीन वय 20 

वष वसाय टाई स 

मजुरी रा. 

दरवेशनगर नांदडे 

मो. 9860049267 

 

 

आरोपी-   

खुलासा -सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

फयादीस यातील आरोपीतांनी संगणमत क न मागील भांडणाचे 

कारणाव न आरोपी . 1 हणाला क , तुझा भाऊ शादाब हा कुठे 

आह,े याला बोलावुन घेवनु य े मला याला बोलायचे आह े असे 

हणाला ते हा फयादी यास हणाला क , मी बोलवत नाही त ुयेथुन 

जा असे हणताच आरोपी . 1 यान ेिशवीगाळ क न याचे हातातील 

धार-धार श ान े फयादीचे नाकावर मा न गंभीर दखुापत केली व 

पोटात लाथ मा न ढकलुन दल ेव आरोपी . 2 याने येवुन और मार 

हणुन िजव ेमार याची धमक  दली व आरोपी . 1 यास गाडीवर 

घेवुन पळुन गेला. वगैरे मजकुराचे जबाबव न DO API जाधव 

सा.यांचे आदशेान े गु हा दाखल क न तपासकामी ASI पांचाळ 

यांचेकड े दला  

 

दाखल करणार – पोना 2524  कदम मो.नं.9823602524 

तपास करणार- ASI पांचाळ   मो.नं. 9423437844 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 



पोलीस टेशन मखुडे गरुण- 324/22 कलम 324, 323, 504, 34 भादवी   दनाकं 28/10/2022 

 पोलीस 

टेशन  

 गु घडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खलुासा 

मुखेड गुरण- 324/22 

कलम 324, 

323, 504, 

34 भादवी  

 

 

गु घ ता वेळ व ठकाण 

दनाकं द.27/10/2022  

रोजी 17.30वा च ेसुमारास 

फयादीच ेघरासमोर 

िशकारा तालकुा मखेुड 

िज हा नांदडे िज. नांदडे 

 

.  

 दाखल दनाकं 28/10/22 

रोजी वेळ 00.40 न द 

मांक 02 

फयादी-  

 

आरोपीच ेनाव 

 

 

खलुासा-      सादर िवनंती वर नमूद तारखेस वेळी व ठकाणी यातील 

फयादीची पुतनी भा य ी ही फोनवर बोलत होती ते हा फयादीचा मलुगा 

हषद हा तीस तु येथ े बोलू नकोस अस े हणाला असता पतुणी िहने ितच े

वडील आई भाऊ यांना घेऊन आली या सवानी संगणमत क न आरोपी 

मांक ०१ याने फयादीस िशवीगाळ केली आरोपी माकं ४ याने दगडाने 

फयादीचा मुलगा हषदा या डो यात मा न डोके फोडून जखमी केल ेते हा 

फयादी ा सोडिव यास गेले असता आरोपी मांक १ याने यांना दगडांना 

मा न जखमी केल े तसेच आरोपी माकं ३ िहने केस ध न थापडा 

बु यांनी मारहाण केली ते हा फयादीच ेपती िम लद हे सोडिव यास गेल े

असता आरोपी मांक २ व ३ यांनी यां या अंगावर व डो यात िमरची 

पूड टाकली आह े वगैरे मजकुरा या फयादी व न गु हा दाखल क न 

मा.प नी साहबेां या आदशेाने पुढील तपास कामी Hc/१२६५ िगते 

यां याकड े दला. 

गु हा दाखल करणार- Hc 2433 भुताळे पोलीस टेशन मखुेड. 

तपासीक अिधकारी -  Hc 1265 गीते पोलीस टेशन मखेुड.मो 

8007807771 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 



पोलीस टेशन मखुडे गरुण- 325/22 कलम 294, 323, 34 भादवी दनाकं 28/10/2022 

 पोलीस टेशन   ग ुघडला व 

दाखल तारीख 

फयादी व आरोपी खलुासा 

मखुडे गुरण- 325/22 

कलम 294, 

323, 34 भादवी  

 

 

ग ुघ ता वेळ व 

ठकाण दनाकं 

द.27/10/2022  

रोजी 17.00वा 

च ेसुमारास 

िशकारा तालकुा 

मखेुड िज हा 

नांदडे िज. नांदडे 

 

.. 

 

 दाखल दनाकं 

28/10/22 रोजी 

वेळ 01.37न द 

मांक 03 

फयादी-   

 

आरोपीच ेनाव 

. 

खलुासा-       सादर िवनंती वर नमूद तारखेस वेळी व ठकाणी यातील 

फयादी ा याचं ेकाका िम लद बनसोड ेयांना करदोडा बांध यासाठी जात 

असताना चलुत भाऊ हा तू आमच े घरीयेऊ नकोस हणून िशवीगाळ केल े

यावेळी फयादी ा तू अस ेका बोलतो अस े हणून या समजावून सांगत 

असताना आरोपी माकं २ व ३ हे तू आमच ेमलुाला उ ट का बोलतोस असे 

हणून िशवीगाळ क न फयादीच ेकेस पकडून खाली पाडून लाथाबु यांनी 

मारहाण केल े व आरोपी माकं ४ केतन याने तू धंदवेालीआहसे, तू या 

आईची गांड, तु या मायचा भोसडा अशी अ ील िशवीगाळ केली आह ेवगैरे 

मजकुरा या फयादी व न गु हा दाखल क न मा.प नी साहबेां या 

आदशेाने पुढील तपास कामी Hc/१२६५ िगते यां याकड े दला. 

गु हा दाखल करणार- Hc 2433 भुताळे पोलीस टेशन मखेुड 

तपासीक अिधकारी - Hc 1265 गीते  पोलीस टेशन मखेुड.मो 

8007807771 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 



पो. टे.मनाठा आ. .न ं32/2022 कलम 174 crpc माण.े द 28/10/2022. 

पो. टे 

च ेनाव 

आ . .नं व कलम  आ. .घ.ता.वेळ व ठकाण खबर दणेार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा आ .नं.32/2022  

कलम  174 crpc   

माण.े 

 दनांक- 27/10/2022 रोजी  वेळ 06:30 

वा च े सुमारास मयत अव थते मौ ना हा 

पो ेवाडी शेत िशवारात गट ं .233 

कापसाच ेशेतात तुरेचे वळीत  ता.हदगांव 

आ. .दा.ता.वेळ 

दनाकं:- 28/10/2022 रोजी 

01:16 वा.न द 486 वर  

 

मरणाच ेकारण:- कोणतेतरी िवषारी औषध 

िप याने मृ यू  

 

 

उिशराच ेकारण:----- 

खबर दनेार:- पोना.के.टी.यादव 

बं.न.2334 पो. टे.मनाठा  

ता.हदगांव िज.नांदडे 

.मो.नं.9890616179 

   

FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 

मयताच ेनांव:- पांडुरंग सदािशव 

िमरास ेवय 27 वष रा.ना हा 

ता.हदगांव िज.नांदडे   

 

घटना थळी भेट:----- 

खलुासा - सादर िवनंती क  वर नमुद ता.वेळी व ठकाणी 

यातील मयत पु ष िवषारी औषध िपवुन मरण पावला वगैरे 

खबरी  व न आ .दाखल  क न  मा.APIसाहबे यां या 

आदशेाने पुढील चौकशी कामी NPC 2334 यादव सर 

यां याकड े दला. 

 

तपासीक अिधकारी याचं ेनांव:- NPC 2334 यादव साहबे  

पो टे मनाठा मो नं.9890616179 

 

दाखल करनार -PSO HC 1750 दवेढे  साहबे 

पो. टे.मनाठा मो.क्र.9657719136 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



 

पोलीस टेशन रामतीथ ADno ३०/२०२२ कलम १७४ crpc. द 2८.१०.2022 

पो टेच ेनाव  आ  नं व कलम  आ  घडला ता. वेळ  

ठकाण  व दाखल ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो नं, आरोपी नाव  व 

प ा  

 हक कत 

 रामतीथ   AD no ३०/२०२२  

कलम १७४ crpc 

गु हा घडला ता वेळ:- 

द 28.10.2022 च े

08.00.ते.09.00वाजता या 

समुारास    वेळ न  मािहत 

नाही 

 

 ठकाण :-  केरळ िशवारात 

मयताच ेशेतातील लबाच े

झाड  

 दशा : - दि णेस 

८ कलोमीटर  

 

 गु हा दाखल त 

वेळ:- द.२८.१०.2022च े

१२.४६वा. टे.डा.न द. .1

४ 

खबर दणेार नाव व प ा :- भाकर व्यंकटी 

मु म प ले वय 46 वष राहणार शतेी 

राहणार डोणगाव खुद मोबाईल 

नंबर7378725108 

 

मरणाच ेकारण :- लबा या झाडा स साडीने 

गळफास घेऊन मृ यू 

 

 दाखल करणार:-HC ६२० कुलकण  पो ट 

रामतीथ ९१७५३५८८८० 

 

मयत :- आ माराम व्यंकटी मोकमप ल े44 

वष राहणार डोणगाव खुद तालकुा िबलोली 

खलुासा,सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी 

व ठकाणी यातील मयत नाम ेआ माराम ंकटी 

मकूमप ल े यांनी याच े शेतातील लबाच े झाड 

साडीने गळफास घेऊन मरण पावला आह े वगैरे 

खबरे व न मा सपोनी दघे साहबे याचं ेआदशेाने 

आ  दाखल क न पुढील तपास बीट अमलदार 

npc१३ 71 शद े यां याकड े दला आह े

तपािसक अमंलदार:- npc १३७१ शद े.पो. टे. 

रामतीथ मो. नं. 

+91९५५२५१४५४८ 

पोलीस टेशन भारी अिधकारी :-स. पो. िन. 

दघे मो. नं. 

मा. पोलीस अिध क साहबे याचं ेसुचना:-  

 

चके िल टची पुतता केली अगर कस:े-होय 

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



         
 

  
             

        

 
  

 

 
 

   
  

  

 

     

     
    

    
    

    
   

       

    
     
  

 

    
   

   
  

 

 
    

  

 

 

 

   
             

            
          

           
           
          

 
        

 

      
 

          
 

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

 

 



 

पो. टे चे 
नाव  

गुरनं/ कलम  गु हा घडला व दाखल  िफय दीचे नाव व प ा मो नं., व 
आरोपीचे नाव व प ा. 

हिककत  

पो. टे. चे 
नाव 
िकनवट  

गुरनं 
205/2022  कलम 
436,504,506,34 
भा.द.िव. माणे 
 

गु हा घडला िद. 23/10/2022 रोजी 
रा ी 02:00ते 03:00   वाजता या 
दर यान शेत गट .381/(अ ) 
346,344(अ)  बोधडी ब.ु िशवार 
तालुका िकनवट दि णेस 20 KM 
 
गु हा दाखल :-  
िद. 28/010/2022 वेळ  14:55 
 टे.डा. 21 वर 

िफय दीचे नाव :-   बळीराम िव लराव 
फड वय 49  वष यवसाय शेती 
रा.बोधडी ख.ु 
तालुका िकनवट िज. नांदेड  
मो. नं.7774843780 
जात : वंजारी 
 
आरोपीचे नाव:- 
 
 िफय दीस एफ आर ची त िदली कवा 
नाही:- होय 
 
उशीराचे कारण :- आज रोजी पो. टे. 
येऊन िफय द िद याने. 
 
आरोपी अटक तारीख वेळ:- िनरंक 
   .   

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी यातील आरोप नी 
संगणमत क न तू तुझी मुलीचे ल न आरोपी माकं  01) 
या याशी का करीत नाही, या कारणाव न िफय दी या 
शेतातील राह या घरा या दाराखालून व घरासमोर  कोणीतरी 
वलनशील पदाथ टाकून आग लावून घर पेटवून िदले. व 

िफय दी या भावा या शेतातील सोयाबीन या ढगाला आग 
लावून अंदाजे 2,00,000 पये व घर उपयोगी सामान िकमती 
अंदाजे 60000 पये असे एकूण 2,60000 पयाचे नुकसान 
केले वगरेै मजकुरा या त ारी अज आज रोजी पोलीस 
टेशनला येऊन िद याने  मा. पोलीस िनरी क साहेब यां या 

आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास व 
पो.उप.िन.सावंत  यां याकडे िदला. 
 
 गु हा दाखल करणार नाव:-  पो. उप.िन. मामीडवार 
साहेब  पो. टे. िकनवट मो.नं.9850061133 
 
तपासी अमंलदार : पो. उप.िन. सावंत साहेब- पो. टे. िकनवट 
मो.नं. 9856935555 
 
पो टे भारी अिधकारी :-  मा. पोलीस िनरी क साळंुके साहेब  
मो.नं. 9422242568 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 

पो. टे.मनाठा आ. .न ं33/2022 कलम 174 crpc द 28/10/2022. 

पो. टे 

च ेनाव 

आ . .नं व कलम  आ. .घ.ता.वेळ व ठकाण खबर दणेार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा आ .नं.33/2022  

कलम  174 crpc   

माण.े 

दनाकं -25/10/2022 रोजी  वेळ 

09:00 वा च ेसुमारास राहते घरी 

चाभंरा . अधापूर िज.नांदडे  

 

आ. .दा.ता.वेळ 

दनाकं:- 28/10/2022 रोजी 

15:29 वा.न द 497 वर  

मरणाच ेकारण:- छातीत दखुत 

अस यामुळे मृ यू  

 

 

उिशराच ेकारण:-- दखुात 

अस यामुळे आज रोजी त ार 

द याने  

खबर दनेार:- कशन पांडुरंग करवे 

वय.42 वष रा.चांभरा ता.अधापरू  

िज.नांदडे मो.नं.9561237427 

    

FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 

मयताच े नांव:-अिवनाश भाकर 

करवे  वय 23 वष रा.चांभरा 

ता.अधापरु िज.नांदडे   

 

घटना थळी भेट:----- 

खलुासा - सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील 

खबर दणेार यांनी आज  रोजी पो. टे ला.येवुन जबाब दला क याचा 

पुत या नाम अिवनाश भाकर करव ेवय 23 वष रा.चांभरा हा घरी 

असता द.25/10/2022 च े09:00 वा छातीत दखुत अस याने यास 

घेवुन िव णुपुरी सरकारी दवाखाना येथे मयत घोषीत केल ेआह ेवगैरे 

जबाब  व न आ .दाखल  क न  मा.APIसाहबे यां या आदशेाने 

पुढील चौकशी कामी NPC 2809 रावले सर यां याकड े दला. 

तपासीक अिधकारी याचं ेनांव:- NPC 2809 रावल ेसाहबे  पो टे 

मनाठा मो नं.9867797144 

दाखल करनार -PSO HC 1750 दवेढे  साहबे पो. टे.मनाठा 

मो. .9657719136 

पो. टे. भारी अिधकारी यांच ेनांव व मोबाईल नंबर:- 

 

केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणता:ं- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पो. े  िबलोली भाग-6 गुरनः -217/2022 कलम 12 (अ)म.जु.का      िद. 28.10.2022 
पो. े चे 
नाव  

गु.र.न व 
कलम  

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िफयादीचे नाव व प ा/आरोपीचे नाव व प ा हकीकत 

िबलोली  पो. े  
िबलोली 
भाग-6 
गुरनः -
217/2022
कलम 
12(अ)म.जु
.का      िद. 
28.10.22  

 
 

गु.घ.ता.वेळव िठकाणः  
िद.28/10/2022चे 
05.10वा.चे सुमारास मौजे 
कासराळी गावाचे निव 
आबादी येथे सावजिनक 
लाईटचे काशात 
पि मेस 06 िक.मी  
                                      
गु ा दाखल 
िद.28/10/2022चे 
13.45 वा े .डा. 
नो.नं.13 वर   
 
िमळाला मालः- नगदी 
104000/- ,12मोबाईल 
कमती76,000/-  चे व 
10 मोटार सायकल 
कमती अंदाजे 400000/-

चे व जुगाराचे सािह य 
असे एकुण 5,80,000/- 

पयाचा माल  

िफयादीचेनाव-रामदास मािणकराव क े वयः40वष 

यवसायःनौकरी सहा यक पोलीस िनरी क पोलीस टेशन िबलोली 

मो.नं.9850827563  

आरोपीचे नाव-  
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीतांनी बकेायदेशीरिर या 
गोलाकार बसुन ितरट नावाचा जुगार पैसेवर खेळत 
असतांना जुगाराचे सािह य व नगदी 104000/- 

पये 12 मोबाईल  कमती 76000/-  व 
10मोटार सायकल कमती 400000/-  असा 
एकुण 5,80,000/- पये मु ेमालासह िमळून आले 
वगैरे िफय द व न वर माणे गु ा दाखल क न 
पुढील तपास मा.पो.िन साहेब यांचे आदेशाने 
पोहेकॉ/1985 िशंदे यांचेकडे िदले  
 
तपािसकअंमलदार-पोहेकॉ/1985 
िशंदे.पो. े .िबलोली.मो.नं.7721005064 
 
दाखल करणारः -पोहेकॉ/1963 पो. े िबलोली 
मो.नं.8421453868 
 
 

भारी  अिधकारी- िशवाजी अ ा डोईफोडे 
पो. े .िबलोली. मो.नं. 9823889037  
 
 
 

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

घ. ता. वेळ व 
िठकाण 

त ारदाराचेनाव व प ा व मोनं 



पोलीस 
टेशन 

देगलूर 
 

िदनांक  27.10.2022 रोजी 
12.00 वाजताचे सुमारास 
जयिभमनगर देगलुर ता. 
देगलुर  
 

िद 28.10.2022 रोजी 
वेळ 14.24 वा न द नं 
16 

 
राहुल ल मणराव सोनकांबळे वय 36 वष 
यवसाय मजुरी  रा. जयिभमनगर देगलुर ता. 

देगलुर  मो.न. 9922295868 
 

रंग सावळा , बाधा म यम  , चेहरा लांबट, 
उंची 5.5, िश ण 2 Nd Year, पोषाख  
िपवळा टाँप व यावर िपवळा वेटर व 
मेहंदी रंगाचे लेगीज,  पायात लेडीज बुट, 
भाष, हदी, मराठी    

सादर वनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील 
अजदार यांची भाची ही िदनांक 27.10.2022 रोजी 12.00 वाजताच े
सुमारास बँकेत काम आहे हणुन जाऊन येते असे सांगनु ती घ न 
िनघुन गेली ती बरेच वेळापयत घरी परत न आ याने तीचा शोध 
देगलुर, मदनुर, िमझ पुर येथे घेतला परंत ु ती िमुन आली नाही तीचा 
नातेवाईकांनकडे व ती या मै ीणीकडे शोध घेतला िमुन आली नाही  
वगैरे  अज िद याव न त ारी व न मीस ग दाखल 
 
 

ASI शेख  ने. पो. टे. देगलुर 
 

– ASI  िमरदोडे   ने.पो. टे.देगलूर 
 

पो. िन. ी. माछरे साहेब  
9821159844 

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

 

 

 

 

 

          



 

 

 

 
  

   
  

        

 
   

 
 

 
 
  

   
   

    
  

 
           

  
   
  

 

    
    

      

       
       

  

 

 
 
       

       
        

            
       

           
          
       

      
 

         
 

        
  

                                                                                       

 

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



पो टेचे नाव  गु र न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  िठकाण  
व दाखल ता . वेळ 

फीय िद नाव प ा व  मो नं, 
आरोपी नाव  व प ा  

 हकीकत 

 रामतीथ  गु. र. नं.1७७/2022 
कलम 
३२४.३२३.५०४.५०
५.३४IPC  
 
 

गु हा घडला ता वेळ:- 
िद २७.१०.2022 चे २१.०० ते 
२१.३०वा. स.ु 
 िठकाण  मुझे तळणी 
सावजिनक रोडवर पूवस १३ 
7km 
 
 
 
 गु हा दाखल ता वेळ:- िद 
२७.१०.2022 चे 
1७.३३वा. टे.डा . न द. .१८ 
 उिशरा चे कारण  :- उपचार 
घेऊन भावकीतील वाद 
अस याने चच  क न िवलंब 
झा याने आज रोजी पो टला 
येऊन त ार िद याने 
 
 

फीय िद नाव व प ा : बालाजी 
ल मण     मुटनवार वय 30 वष 

  शेती जात पेरलेवार राहणार 
तळणी तालुका िबलोली mo no 
९९२३९४८२२२ 
FIR त िदली का:- होय 
 
आरोपीचे नाव  व प ा : - 
   दाखलकरणार :     HC ६२० 
कुलकण  ९१७५३५८८८० 
पो. टे. रामतीथ  
 
 

खुलासा,-  सादर िवनंती की वर नमूद दा वेळी िठकाणी यातील 
आरोपी आरोपीने संगणमत क न जुने भांडणाचे कारणाव न 
वाद काढून मारहाण क न आरोपी मांक१ याने िफय दीस 
पाठीमागनू ढकलून िदले आरोपी मांक २यांनी दगडाने मा न 
दखुापत केली व आरोपी मांक ३याने िशवीगाळ क न  िजवे 
मार याची धमकी िदली वगैरे िफय द व न मा.सपोिन िदघे 
साहेब यां या आदेशाव न गु हा दाखल क न पुढील तपास 
बीट hc २४७६ पठाण  यां याकडे दे यात आल ेआहे  
 
 
तपािसक अंमलदार:-HC२४७६ पठाण  सा.पो. टे. रामतीथ 
मो. नं.+९८२३०२७७२५ 
पोलीस टेशन भारी अिधकारी :-स. पो. िन. िदघे मो. 
नं.9834255985 
मा. पोलीस अिध क साहेब यांचे सुचना:-  
 
चेक िल टची पुतता केली अगर कसे:-होय 

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



 

 

¯

ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं 

िद . 28.10.2022 रोजी वेळ 14.30 
वा. आरोपीच ेघरासमोरील सावजिनक 
रोड या कडेला बंडाग ली देगलुर ता. 
देगलुर   
  

िद. 28 .10..2022 रोजी वेळ 
15.12   वा.न द नं  18 
 
 

.ने. पो 
टे देगलुर

 

राजाराम चंदरराव िमरदोडे वय 
56 वष ASI ने. पो. टे. देगलुर मो.न. 
9049319591 
 

  
 

शदीने भकले या 20 पाकीटे 
येकी िकमंती 20/-  माणे असा एकुण 400  

चा ो. गु ाचा माल   

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी 
यातील आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर 
िर या शदीने भकले या 20 पाकीटे येकी 
िकमंती 20/-  माणे असा एकुण 400  चा 

ो. गु ाचा माल  सह चोरटी िव ी कर या या 
उ ेशाने वताचे ता यात बाळगुन िमळुन आला 
वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
 

ेड पोउपिन कांबळे ने. 
पो टे देगलुर

 
 

पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 

 

 



 

पो. टे मनाठा गु.र.नं 162/2022 कलम 283 भादवी . माण े द 28/10/2022 

पो. टे 

च ेनाव 

गुरनं व कलम  गुरन.घ.ता.वेळ व 

ठकाण 

फयाद दणेार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा गरुन 162/2022 

कलम 283 भादवी 

माण े

 

 

उिशराच ेकारण:--

- 

 दनांक.28/10/2022 

च े16:00 वा.सुमारास 

रावणगांव बस टँ ड 

मौ.रावणगांव  

ता.हदगांव. िज  नांदडे 

 

गु.दा.ता.वेळ 

दनाकं:- 28/10/2022 

वेळ 18:44वा.न द नं 

499 वर  

गेला माल :---- 

 

 

 

िमळाला माल---- 

फयादी:-संभाजी नारायण 

नरवाडे वय 52   वष वसाय 

नौकरी पो कॉ.3001 

पो. टे.मनाठा ता.हदगांव 

िज.नांदडे म .नं. 8605019739 

    

FIR त दलीप का ? 

 होय. 

आरोपी :-  

 

 

   

सादर िवनंती क वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील आरोपीताने  आपल े

ता यातील वाहण याम ये 05 वाशी बसलेल ेअसतां◌ंना  रावणगांव बस टँड रोडच े

म य े भागी येणारे जाणारे वाशाच े िजवीतास धोका होईल व वाहणास अडथळा 

िनमाण होईल अशा ि थतीत रोडवर उभा केललेा िमळुन आला वगैरे फयाद व न 

गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी    मा.स.पो.िन.साहबे याच े आदशेाने NPC 

2334 यादव  साहबे  यां याकड े दला. 

तपासीक अिधकारी याचं ेनांव :- NPC 2334. यादव   साहबे पो टे मनाठा  मो नं 

9890616179 

 

दाखल करनारा-PSO HC 1750 दवेढे साहबे पो. टे.मनाठा  मो.नं. 9657719136 

पो. टे. भारी अिधकारी यांच ेनांव व मोबाईल नंबर:- मा.स.पो.िन.साहबे पो. टे.  

मनाठा मो. नं. 

 

केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणता:ं- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 

 आ .       

 
33/2022 
कलम. 174 
Crpc  

माणे. 

28/10/2022  
 द 
.रोजी दपुारी अंदाजे 
13.00ते 13.30 वा  चे 
सुमारास िफय दीच ेराहते 
घरी नांदला िद स 
तालुका अध पूर 
दि णेस 12 िकमी 
 
  
अमरा दाखल िदनांक व 
वेळ िद.२8/10/.2022 
नो. मांक 
18वेळ.16.47 वा. 
 

खबर देणार-म छ  मा ती भा यवंत वय 35 वष 
यवसाय मजुरी राहणार नांदला िद स तालुका अध पूर 

मोबाईल नंबर  98 90 57 0 270 
 
 

    रेणुका भाकर भालेराव वय 26 वष 
राहणार रोही पपळगाव तालुका मुदखेड ह ली मु काम 
िद स तालुका अध पूर. 
 
 
 
मरणाच ेकारण- नवरा दा या आहारी गे याने ते दा  
सोडत नस याने याचा पिरणामयतावर होऊन गळफास 
घेऊन मरण पावली. 

 
 

 
    

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 



पो टे नाव  ग ुर न  कलम 2 िफय दी व आरोपी  नाव खुलासा 

अध पूर   गु. र .न 298/2022 कलम  
279.337.338.304अ.भा.द.वी 

माणे दाखल. िदनांक 
28/१०/2022 
 
उिशराचे कारण/आज रोजी 
पो टला येऊन त ार िद याने. 

गु हा घडला. =तारीख वेळ व 
ठीकाण िद.19,/१०/२०२२ 
रोजी वेळ अंदाजे दपुारी 
14.30ते14.45वा या 
दर यान झमझम गॅरेज व 
ऑटोमोबाईल या समोर 
अध पूर िशवार दि णेस एक 
िकमी. 
गु हा दाखल िदनांक- 
िद.28/१०/2022 
ग.ुदा.वेळ17..47.वा. टेशन 
डायरी मांक 20. 
                  
दाखल करणार.=psi /पवार  
पोलीस ठाणे अध पूर 
मोबाईल नंबर 
9423441582.. 

 िफय दी _ संदीप िपताशंकर भोरगे 
वय तीस वष यवसाय नोकरी रे वे 
िवभाग जात बौ  राहणार भात नगर 
नांदेड ह ली मु काम उ हासनगर 
मंुबई मोबाईल नंबर 81 49 76 96 
99. 
 
आरोपी नाव ÷. 

सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वठीकाणी 
िफय दी यांचे वडील व बहीण अस े िमळून यांची 
िहरो कंपनीची कुटी मांक mh26. Bt5465 वर 
बसून मौजे अध पूर येथे तहसील काय लयात 
कामािनिम  गेले असता तेथील काम अटकून 
यां या कुटीवर बसून सदरच े कुटी िफय दी यांची 

बहीण चालवीत नांदेड कडे िनघाले असता झमझम 
गॅरेज व ऑटोमोबाईल या समोर आले असता तेथे 
एक नवीन अनोळखी क यास मागील बाजूने 
बॉडी नसलेला कचे चालकाने याचे ता यातील 
वाहन भरधाव वेगात व हय गईने व 
िन काळजीपणाने चालवून िफय दी यांची बहीण 
चालवीत असले या कुटीला पाठीमागनू जोराची 
धडक देऊन यांची बहीण गंभीर जखमी झाली व 
िफय दी यांचे वडील हे मरण पावले व यांचे 
मरणास कारणीभूत झालेवगैरे मजकुराच े जबाब 
आज रोजी पो ट ला येऊन िद याने  वर माणे 
गु हा दाखल . 
तपास. /_ psi सुवसे पो ट अध पूर मोबाईल नंबर 
9766105366. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 

            पो. टे च ेनाव मदुखडे भाग 1 ते 5 गुरन 218/2022 कलम 379 भा.द.वी  दनाकं  28/10/2022 

पो टे च ेनाव  

 

गुरन/आ /पनाका 

/िम सग व कलम  

गु हा /आ /पनाका /िम सग 

घडला व दाखल  

फयादी च ेनाव खबर दणेार/आरोपीचे 

नाव व प ा 

हक कत  

 मदुखेड 

 

 

  

 भाग 1 ते 5 गुरन 

218/2022 कलम 

379 भा.द.वी   

गु हा घडला - दनाकं 

27/10/2022 च े22.00   ते 

दनाकं 28/10/22 च ेरोजीच े

06.00 वा. दर यान ॉपर 

साठेनगर   मुदखडे पि मेस 01 

कमी  

 

गु हा दाखल - दनाकं 

28/10/2022च े20.27 वा न द 

नंबर 19 

फयादी च ेनाव - गणशे िप. मोतीराम 

वा ळकर  वय 32 वष वसाय मजरुी 

राहणार  गणपुर कामठा ता.अधापरु 

िज हा नादंेड मोबाईल माकं 

7558389973 

 

आरोपी च ेनाव - अ ात 

 

 गलेा माल-  एक िहरो लडर  मो.सा. 

माकं MH 26 BR 6415 जीची कमत 

अदंाज े15,000 पये 

 

दाखल करणार - HC/2136 वंचवेाड 

पोलीस टेशन मुदखडे  

खलुासा -सादर िवनंती क  वर नमूद ता. वेळी व 

ठकाणी यातील यातील या फयादीची एक िहरो 

लडर  मो.सा. माकं MH 26 BR 6415   ही 

फयादी च ेसासरे  याचं ेघरासमोर लावललेी 

अ ात चोर ान ेनलेी जीची कमत अदंाज े

15,000 पयचेी मो.सा चो न नेली आह े वगैरे 

मजकुराचे त ार द याने बाजसू माणे गु हा 

दाखल. 

 

तपािसक अंमलदार -HC/2366 मंुडे 

पो टे मुदखेड मोबाईल नं. 9403330030 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



   पोलीस टेशन मुखेड ग ुर न 326/2022 कलम 324,323,504 ,506,34 भादंिव कायदा     िदनांक 28/10/2022 

 पोलीस टेशन 
मुखेड  

गु. र नं व कलम ग ुघडला व दाखल 
तारीख 

िफय दी व आरोपी खुलासा शेरा 

मुखेड गु र न 326/22 
कलम 
324,323,504 
,506,34 भादंिव 
कायदा 
 

गु हा घडला वेळ व 
िठकाण- िदनांक 
26/10/2022 चे 
19.30वाजता चे 
सुमारास राजू गो वद 
पवार यांचे िकराणा 
दकुानाजवळ मौजे 
काळू तांडा , ता.मुखेड 
 
 
गु हा दा - िद. 
28/10/2022 चे 
13.35 वाजता टे डा 
नंबर 15 
 
 
 
 
आरोपी अटक नाही 

िफय दी_माधव ल मण राठोड वय 
छ ीस वष यवसाय शेती राहणार 
काळु तांडा तालुका मुखेड िज हा 
नांदेड 
 
 
 
 
आरोपी,-  
 
दाखल करणार  
ASI कदम साहेब 
 
तपास- 
पोना/1001 जाधव 
 
Mob 7030066459 

खुलासा- 
  सादर िवनंती की वर नमूद तारीख 
वेळी व िठकानी यातील  आरोपीतांनी 
संगणमत क न िफय दी व सा ीदार 
यांना राजू पवार यांचे िकराणा 
दकुानाजवळ फटाके वाजव याचे 
कारणाव न काठीने व दगडाने 
मारहाण क न जखमी केले व 
िशवीगाळ क न िजवे मार या या 
धम या िद या वगैरे त ारी जबाब 
व न गु हा दाखल क न मा.पो नी  
साहेबां या आदेशाने पुढील तपास 
पोना/1001 जाधव यां याकडे िदला. 
 
 
मा. पो िन 
 गो बाडे साहेब मो नंबर 8805957400 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



    पो. टे.िकनवट    गुरनं  Cr. no.206/2022कलम 65( E)म.दा.का िद 28/10/2022 

पो. टे. 
चे नाव  

          गुरनं/ कलम  गु हा घडला व       दाखल  िफय दीचे नाव व प ा मो.नं. व 
आरोपीचे नाव व प ा. 

    हिककत  

पो. टे. चे 
नाव 
िकनवट  

गुरनं Cr. no. 206/2022 
कलम  65 (E) म.दा.का. 

माणे 
िदशा व अंतर :-   उ रेस  02 
िक. मी. 
 

  

 

गु हा घडला  
िद. 28/10/2022 
रोजी  16:00वाजता सेवालाल 
वे डग वकशॉप जवळील 
िटन प ाचे  
टपरीम ये िकनवट माहूर 
सावजिनक रोडलगत िकनवट 
उ रेस 02िक.मी. 
गु हा दाखल :- 
िद28/10/2022 
वेळ : 19:12 
टे.डा. 32 

 
 िमळाला माल : 
 देशी दा  बॉबी सं ा 90एम. 
एल. 27बॉटल येक बॉटल 
िकमती 35 पये एकूण 
945/ पये  

िफय दीचे नाव :   मुरलीधर दधूराम 
राठोड वय 54 वष यवसाय नोकरी 
पोलीस उपिनरी क नेमणूक  
 पो. टे. िकनवट िज हा नांदेड मो.नं. 
8975014646 
 
आरोपीचे नाव:-  
िफय दीस एफ आर ची त िदली कवा 
नाही :- होय 
 
उशीराचे कारण :-   
-िनरंक 
 
आरोपी अटक तारीख वेळ :- िनरंक  

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी  यातील  आरोपीने िकनवट माहूर सावजिनक रोड 
लगत सेवा लाल वे डग वकशॉप िकनवट जवळील िटन 
प ाचे टपरी म ये िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या देशी दा ची 
चोरटी िव ी करीत असताना एका कागदी बॉ सम ये देशी 
दा  बाबी सं ा असे लेबल असलेले 90 एम. एल. या 27 
बॉटल येक िकमती 35 पये माणे एकूण 945/_ पये 
िकमतीचे  ो. गु ाचे  
मालासह िमळून वगैरे मजकुरा या िफय दी व न गु हा दाखल 
क न पुढील तपासकामी पो.उप.िन. 
मािमडवार साहेब यां याकडे िदला. 
 
गु हा दाखल करणार नाव:-  Pso / Hc-1766  पवार सर  
पो. टे. िकनवट मो.नं. 7620540203 
 
तपासी अंमलदार :  पो. उप.िन.  
मािमडवार साहेब  
पो. टे िकनवट मो.नं.9850061133 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 

 
 

 



 

            पोलीस टेशन भोकर 65/2022 कलम 174 CRPC िदनांक 28 .10 .2022

पोलीस 
टेशन 

आ. .न. व कलम खबर देणार मयताचे नाव आ. ं.घडला तारीख वेळ व िठकाण खुलासा 

भोकर  नंबर 65/2022 कलम 
174 CRPC 

पो.हे.का.2093 एस.के. 
बयास वय 45 वष 
नेमणूक पो ट नांदेड 

ामीण 
 
 

िशवकुमार अशोक 
कतूरवाड वय 26 वष 
राहणार िदवशी बु. 
तालुका भोकर 
िज हा नांदेड 
 
 
मरणाचे कारण 
यातील मयत हा 
कोण यातरी िवषारी 
औषध िप याने मरण 
पावला 

िदनाकं 24/10/2022 रोजी 07.45वा.वाड 
नं.15 सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदेड 
िदशा पूव  60 िकलोमीटर 
 
आ. ं.दाखल िदनांक 28 .10 .2022 चे  
17. 56 वाजता टेशन डायरी न द मांक 
26 वर 
 
उिशराचे कारण आज रोजी RMLC No 
/SVS/7678/2022 पो. टे. ा त झा याने 
सदर आ. . दाखल 
 
 
 
 

सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील खबर देणारे यांचे खबरीव न 
यातील मयत िदनाकं 18 .10 2022 रोजी रा ी वेळ 21. 30 वाजता सरकारी दवाखाना 
भोकर यथेे ाथिमक उपचार क न पुढील उपचारासाठी सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदेड 
येथे रेफर के याने तो उपचारादर यान िदनाकं 24. 10 2022 रोजी सकाळी 7:45 वाजता 
वाड नंबर 15 सरकारी दवाखाना िव णूपुरी नांदेड येथे मयत झाला मयत यांनी कोणतीतरी 
िवषारी औषध िप याने मरण पावला आहे वगैरे RMLC no./SVS/7678/2022कागदप  
आज रोजी पो टेला ा त झा याने माननीय पो. िन.साहेब यां या आदेशाने आ  दाखल 
क न पुढील चौकशी व कायवाही कमी 2820 जाधव यां याकडे िदले. 
 
दाखल करणार 
ASI दवणे 
पो ट भोकर मोबाईल नंबर 
 95 50 50 850385 
चौकशी आमदार पोहे का 
 28 20जाधव पो ट भोकर मोबाईल नंबर 98 23 22 71 95 
 
पो ट भारी अिधकारी पो. िन. िवकास पाटील साहेब मोबाईल नंबर 9923104521 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

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

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



 

पोलीस टेशन भोकर  गु न 407/2022 कलम 353,384,385,506,भादवी दनाकं 28/10/2022 

पोलीस 

टेशन 

गुरन व कलम फयादी आरोपी गु हा घडला तारीख वेळ 

व ठकाण 

खलुासा 

भोकर गु न 407/2022 

कलम 353,384,385, 

506,भादवी 

माधवी मनोहर 

जाधव वय 37 वष 

वसाय नोकरी 

ामसेवक मातूळ 

तालुका भोकर 

िज हा नांदेड 

ह ली मु ाम 

चैत य नगर तरोडा 

बु.नांदडे मोबाईल 

नंबर 89 99 23 

30 26 

 

 

 दनांक  25.10.2022रोजी 

12.00वाजता ते 

दनांक27/10/2022रोजी 

11.00 वाजता ामपंचायत 

मौजे मातुळ तालुका भोकर 

िज हा नांदडे 

दशा पूवस अंतर 18 

कलोमीटर 

 

गु हा दाखल दनांक 

28/10/2022 चे 

20.20वाजता टे.डा. 

 मांक 29 

 

उिशराचे कारण फयादी आज 

रोजी पो टला  येऊन त ारी 

अज द याने. 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळ ठकाणी यातील फयादी ही मौजे मातुळ येथ े गे या एक 

वषापासून ामसेवक पदावर कायरत असून यातील आरोपीने वारंवार मािहती अिधकार काय ा वय े

ास दे या या उ शेाने मािहती मागून तसेच फयादीस ास दे या या उ शेाने पंचायत सिमती भोकर 

व तहसील कायालय भोकर येथ ेअज क न फयादी एकटीच ामपंचायत कायालय मातुळ येथ ेशासक य 

काम करीत असताना शासक य कामात अडथळा आणून फयादी या िव  दलेला अज माघार 

घे यासाठी 10,000/- पयाची मागणी क न कायालयातील खुच  टेबलावर आपटून तू कायालयाबाहरे 

कशी जातेस असे हणून दरवाजा लाव याचा य  क न फयादीस ास द याने आरोपी या ासाला 

कंटाळून 10,000/- पय े दले तसेच फयादी ही पंचायत सिमती भोकर येथ े शासक य काम करीत 

असताना धमक  देऊन उघड उघड 50,000/- पयाची मागणी केली असता ऑपरेटर िनतीन दधुारे यांनी 

50,000/- पय े मागणीच े ि हिडओ िच ीकरण केले यानंतर परत आरोपीने अ ील भाषेत िशवीगाळ 

क न 50,000/- पयाची मागणी क न तू नाही दले तर तु यावर ऍ ॉिसटी चा खोटा गु हा दाखल 

क न बदनामी करतो तुझेिव  उपोषणाला बसतो वारंवार मािहती अिधकार खाली मािहती मागून 

ास देतो व त ू काम कशी करत े ते पाहतो असे हणून िनघून गेली वगैरे अजाव न माननीय पो. 

िन.साहबे यां या आदशेान े गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी पो.उप. िन. दगंबर पाटील साहबे 

यां याकडे दला. 

दाखल करणार PSO ASI दवणे पो ट भोकर मोबाईल नंबर 95 50 50 0385. 

तपास अिधकारी पीएसआय दगंबर पाटील साहबे पो ट भोकर मोबाईल नंबर 98 50 55 0670 

पो ट भारी अिधकारी पो.िन पाटील साहबे मोबाईल नंबर  

99 23 45 21 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 

पो. टे. कनवट गुरनं 207/2022 कलम 65 (E) मदाका  द. 28-10-2022 

पो. टे. चेनाव  गुरन / आ.मृ / पनाका / िम सग 

घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िम सग घडला व दाखल  फयादी चे नाव व प ा व मो. नं. 

आरोपी चे नाव व प ा, आरोपी अटक 

होय / नाही 

                 ह ककत  

कनवट  गुरन न.ं  :- 207/2022  

 

कलम :- 65(E) मदाका  

 

 

िमळाला माल:- दशेी दा  बॉबी 

सं ा 180 एम एल चे अकरा 

बॉटल ित कमी 70 पये  माणे 

एकुण 770 पय े 

 

 

 

गु हा घडला ता.  वेळ व ठकाण :- 

द. 28/10/ 2022 रोजी वेळ 18.55 वा . 

मांडवा टी पाईट तालुका कनवट पूवस पाच 

कमी 

 

 

 गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 28-10-2022 चे 22.05 

 

न द नंबर :- 35 वर  

 

उिशरा चे कारण :-   

 

दाखल करणार :- पो.हकेॉ/1766 पवार पो. टे. 

कनवट 

 मो. नं. 7220540203 

फयादी चे नाव:-. परमे र गणपती 

गाडेकर वय 32 वष , वसाय पो.कॉ. 

/440 नेमणुक पोलीस टेशन कनवट 

ता. कनवट िज. नांदडे  

 मो. नंबर 8805026440  

 

 

आरोपी चे नाव :-  

 

FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

 

 

आरोपी अटक :-  

 

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

यातील आरोपीने  आपले ता यात िवनापरवाना 

बेकायदशेीर र या दशेी दा ची चोरटी िव  कर याकरता 

180 एम एल या 11 बॉटल  कमती 770 पय े ोि हजन 

गु ाचा माल दशेी  दा    ता यात बाळगून िमळून आला . 

वगरेै मजकुरा या फयादीव न वर माणे गु हा दाखल 

क न पुढील तपास कामी पो. िन. साहबेांचे आदशेाने Hc 

/1052 ब डलेवाड यांचे कडे दल.े  

तपािसक अंमलदार :-  पो.हे.कॉ/1052  ब डलेवाड 

पो. टे. कनवट  

मो. नं. 9923471052 

 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर : पो. िन. साळंुखे साहबे पो. टे. 

कनवट  मो. नं. 9422242568 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&



 

 

           

 

 

 
 

 

 
   

 
    

 

       
      

      
     

 

 

 
   

      

   
    
       
    

    
    

 

    
     
   

          
       

         
           

         
        

      

  
      

 
      

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&



 

 

 

पोलीस टेशन भोकर नंबर 66/2022 कलम 174 CRPC दनांक 28 .10 .2022 

पोलीस टेशन आ. .न. व कलम खबर दणेार मयताच ेनाव आ. .ंघडला तारीख वेळ व 

ठकाण 

खलुासा 



भोकर  नंबर 66/2022 

कलम 174 CRPC 

पो.ह.ेका.2093 

एस.के. बयास वय 

45 वष नेमणूक पो ट 

नांदडे ामीण 

 

 

नामदवे माधव गाद े

पवार वय 22 वष 

राहणार कोळगाव 

तालुका भोकर 

िज हा नांदडे 

 

मरणाचे कारण 

यातील मयती समाज 

वतः या 

मोटारसायकलवर 

बसून वास करीत 

असताना अपघातात 

गंभीर जखमी 

झा याने 

उपचारादर यान 

मरण पावला 

दनांक 25./10/2022 रोजी 

23.30वा.वाड नं.30 सरकारी 

दवाखाना िव णुपुरी नांदडे दशा 

पूव  60 कलोमीटर 

 

आ. ं.दाखल  

दनांक 28 .10 .2022 चे  

18.18 वाजता टेशन डायरी न द 

मांक 28 वर 

 

उिशराचे कारण आज रोजी RMLC 

No /ASZ/7811/2022 पो. टे. 

ा  झा याने सदर आ. . दाखल 

 

 

 

 

सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील खबर 

दणेारे यांचे खबरीव न यातील मयत दनांक 24 .10 2022 

रोजी  वेळ 18.00वाजता सरकारी दवाखाना भोकर येथे ाथिमक 

उपचार क न पढुील उपचारासाठी सरकारी दवाखाना िव णुपुरी 

नांदडे येथे रेफर के याने तो उपचारादर यान दनांक 25. 10 

2022 रोजी 23.30 वाजता वाड नंबर 30सरकारी दवाखाना 

िव णूपुरी नांदडे येथे मयत झाला मयत p हा वतः या 

मोटरसायकलवर बसून कोळगाव ते गारगोटवाडी वास करीत 

असताना कोळगाव िशवारात पोहोचला असता या या 

मोटरसायकलचा अपघात झा याने अपघातात गंभीर जखमी 

झा याने उपचारादर यान मरण पावला.वगैरे RMLC 

no./ASZ/76/2022कागदप  आज रोजी पो टेला ा  झा याने 

माननीय पो. िन.साहबे यां या आदशेाने आ  दाखल क न पढुील 

चौकशी व कायवाही कमी 2820 जाधव यां याकडे दले. 

दाखल करणार ASI दवण ेपो ट भोकर मोबाईल नंबर 

 95 50 50 850385 

चौकशी आमदार पोह ेका 

 28 20जाधव पो ट भोकर मोबाईल नंबर 98 23 22 71 95 

पो ट भारी अिधकारी पो. िन. िवकास पाटील साहबे मोबाईल 

नंबर 9923104521 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 
पो. टे िबलोली भाग-5 गुरनः-218/2022 कलम 324,323,504,506,34भा.द.िव  िद. 28.10.2022  
 



पो. टे चे 
नाव  

गु.र.न व 
कलम  

ग.ुघ.ता.वेळ व िठकाण िफय दीचे नाव व 
प ा/आरोपीचे नाव व 
प ा 

हकीकत 

िबलोली         पो. टे 
िबलोली भाग-5 
गुरनः-
218/2022 
कलम 324, 
323,504, 
506,34भा.द.िव  

 
ग.ुघ.ता.वेळव िठकाणः 
िद.28/10/2022चे 
15.30वाचे सुमारास बाबु 
सावकार गादेवार यांचे 
दकुानासमोर मौजे सगरोळी 
तालुका िबलोली 
 
 
 
                                       
गु हा दाखल:- 
िद.28/10/2022 च े 20.00 
वा. टे.नंबर 20 वर 
 
 
  

- सायब ु
म लक डा अंबे वय 35 
वष यवसाय शेती राहणार 
सगरोळी ताःिबलोली  
िज.नांदेड. 
मो.नंबर:9021684227 
 
  
 
आरोपीचे नाव-  

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपी यांनी संगणमत क न 
िफय दी हा याचे िह याचे 60 हजार पये बाबू सावकार याचे कडे माग यास गे याचे 
कारणाव न आरोपी यांनी िफय दी िशवीगाळ क न आ. मांक 1 याने याचे हातातील 
दगडाने िफय दीचे डो यात पाठीमागे मा न डोके फोडून दखुापत केली आ. मांक 2  
याने लाथा भु याने पोटात व माया अंगावर मा न मु कामार िदला व सा ीदार 
सोडिव यासाठी गेली असता ितला पण मुकामार िदला व जीवे मार याची धमकी िदली 
वगैरे जबाब व न वर माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास मा.पो.िन साहेब यांचे 
आदेशाने पोहेकॉ/1985 शदे यांचेकडे िदले  
 
तपािसकअंमलदार- पोहेकॉ/2049 आंबेवारपो. टे.िबलोली मो.नं.94236 
15487 
 
दाखल करणारः- Hc/1963 गुडमलवार पो. टे िबलोली मो.नं.8421453868 
 

भारी  अिधकारी- िशवाजी अ णा डोईफोडे पो. टे.िबलोली. मो.नं. 9823889037  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



Ikks LVs dqaMyokMh Ikukdk  120@2022 d&323] 504] 506] 34  Hkk n oh  fn-28-10-2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fn-

osG 

xqjua @vk-è-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 

iksLVs ps 

uko %& 

daqMyokMh   

 

 

Ikukdk  ?k- rk-osG 
fBdk.k-%&  fn-28-
10-2022 jksth ps 
jk=h 20-30 ok 
iksyhl Bk.ks  
leksj dqaMyokMh   
lkoZtfud jksMoj  
 
fn’kk o varj %&  
mRrjsl 100 
 feV~lZ   
 
iukdk    nk[ky-
rk-osG-%&  fn-28-
10-2022 osG 21-
09 ok uksan ua 27 
oj 
 
- 

Ikukdk  
120@2022 
d&323] 504] 
506] 34  
 Hkk n oh   
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&  lkftn 
[kku cgknqj [kku iBk.k o; 
32 o"kZ O;olk;] 'ksrh 
jkg.kkj okatj xYyh 
dqaMyokMh rk- fcyksyh  
ftYgk- ukansM eks-
7972805019 

 
vkjksihps ukao %& 
vkjksihps vVd %& ukgh- 
 

[kqyklk %& -lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihus 
lax.ker d:u rq ,l-Vh eè;s èkDdk dk ekjykl Eg.kwu f'kohxkG d:u FkkiMk 
cqDD;kus o ykFkkus ekjgk.k dsyh o thos ekj.;kph èkedh fnyh oxSjs tokck o:u 
iukdk nk[ky d:u fQ;kZnhl mipkj dkeh i=d nsÅu ljdkjh nok[kkuk 
dqaMyokMh ;sFks mipkj dkeh ikBfoys o iq<hy rikl dkeh liksuh dklys lkgsc gs 
Lor%dMs ?ksrys- 
 
nk[ky dj.kkj & iksgsdkW  2388 <xs lkgsc iks- LVs- dqaMyokMh eks-9049477411- 
 
rikfld vaeynkj & liksfu dklys lkgsc eks-9823017330 
 
 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu dklys lkgsc eks-9823017330 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & liksfu dklys lkgsc eks-9823017330 
 
 -gs fnukad-28-10-2022 jksth osG 21-09 ok uksan ua-27  
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  
 HksV iq<s pkyq   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

Ikks LVs dqaMyokMh Ikukdk  121@2022 d&323] 504] 506] 34  Hkk n oh  fn-28-10-2022 



ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fn-

osG 

xqjua @vk-è-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 

iksLVs ps 

uko %& 

daqMyokMh  

 

 

Ikukdk  ?k- rk-
osG fBdk.k-%&  
fn-28-10-2022 
jksth ps jk=h 20-
30 ok   pqaxh 
ukdk dqaMyokMh  
lkoZtfud jksMoj  
 
fn’kk o varj %&  
nf{k.ksl 01 fd eh  
 
iukdk    nk[ky-
rk-osG-%&  fn-
28-10-2022 osG 
23-27 ok uksan ua 
29 oj 
 
- 

Ikukdk  
121@2022 
d&323] 504] 
506] 34  
 Hkk n oh   
 
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&  eukst 
ukxksjko leVsokj ¼tkr & 
lkysokj½ o; 28 o"kZ 
O;olk;] 'ksrh jkg.kkj] 
ikspek  xYyh dqaMyokMh 
rk- fcyksyh  ftYgk- 
ukansM eks-9579959403 

 
vkjksihps ukao %& 
 
vkjksihps vVd %& ukgh- 
 

[kqyklk %& -lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihrkuh lax.ker d:u foukdkj.k f'kohxkG d:u FkkiMk cqDD;kus 
ekjgk.k dsyh o ftos ekj.;kph èkedh fnyh  o fQ;kZnhpk HkkÅ dj.k 
ukxksjko leVsokj ;kauh lksMfo.ks dkeh vkyk vlrk R;kyk i.k FkkiMk 
cqDD;kus ekjgk.k dsyh oxSjs tokc o:u iukdk nk[ky d:u fQ;kZnhl 
mipkj dkeh ljdkjh nok[kkuk dqaMyokMh ;sFks ikBo.;kr vkys vkgs ]iq<hy 
rikl dkeh ek-l-iks- fu-dklys lkgsc gs Lor%dMs ?ksrys vkgs- 
 
 

nk[ky dj.kkj & iksgsdkW  2388 <xs lkgsc iks- LVs- dqaMyokMh eks-
9049477411- 
 

rikfld vaeynkj & liksfu dklys lkgsc eks-9823017330 
 
 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu dklys lkgsc eks-9823017330 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & liksfu dklys lkgsc eks-9823017330 
 
 -gs fnukad-28-10-2022 jksth osG 23-27 ok uksan ua-29  
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  
 HksV iq<s pkyq   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

        पोलीस टेशन िबलोली आम ृ .15/2022 कलम 174CrPC  द.28/10/2022 



 आ  व कलम आमृ.घ.ता.वेळ व 

ठकाण 

खबर दणेारे चे नाव व प ा हक कत 

िबलोली आ :15/2022

कलम174 

crpc 

   

 

 

 

 

 

 

आम ृघडला 

ता.वळे व 

ठकाण:- 

द25/10/2022रोजी 

18.30वा  ते आज 

पावतो मौजे एसगी 

िशवार मांजरा नदी 

पा ात 

 

आम ृदाखल:- 

द.28/10/2022 चे 

21 26 वा टेशन 

नं.21 वर  

खबर देणार:- सायला मान सग 

बारेला वय अठरा वष वसाय 

मजुरी राहणार पाल रोड रावेर 

तालुका.रावेर िज हा जळगाव 

 

 

मर याच ेकारण:-पा यात पडून 

बुडून मरण पावला आह े 

   

मताच ेनाव:- सुभाष मोहन 

सग बारेला व 31 वष राहणार 

पालरोड रावेरा तालकुा रावेरा 

िज हा जळगाव 

खुलासा:-सादर िवनंती क  वर नमूद ता.वेळ व ठकाण यातील मयत हा दवसभर 

काम क न सामान आण यासाठी गेला तो परत आला नाही 

आज रोजी याचे ेत एसगी मांजरा नदीपा ात िमळून आली आह ेवगैरे खबरीव न 

माननीय पोलीस िनरी क साहबे यां या आदशेाने पुढील तपास बीट पोह ेका 20 49 

आंबेवार यां याकडे दला 

 

 

  

तपासी अमंलदार नाव:-HC 2049 आंबेवार पो ट िबलोली मो.नंबर 9423615487                                                                   

 दाखल करणार:- HC/1963 गडुमलवार पो ट िबलोली मो.नं.8421453868 

 

पो ट भारी अिधकारी नाव:- पोनी डोईफोड ेपो ट िबलोली 9823889037 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 


