
 

 

 

िद 20/09/22 रोजी 
11.15 वा साठे चौक 

देगलुर 
ता देगलुर 

 
 
 

िद .20.09..2022 
रोजी वेळ   12.47 

वा.न दनं  23 
 

ि ितज गणपतराव  भोसले 
वय 34 वष पोका / 3118 ने. 

पो टे देगलुर मोनं 
9850813818 

 
 

 

 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने आप या 
ता यातील  ऑटो  या चालकाने याचे ता यातील अँटो  येणारे जाणारे 
वाहनास अडथळा िनम न केला व वाशयाचे िजवीतास धोका िनम न होईल 
अशया थतीत उभा केलेला िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु हा दाखल 

 
 

सपोउपिन सरोदे  .ने. पो. टे.देगलुर

ASI िमरदोडे   पो टे देगलुर

 
 

पोिन ीमाछरेसाहेब   9821159844 

 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                 

पो. टे. माळाकोळी. सी आर नबंर101/2022  कलम  498 A.323.=504.506.34भादवी दनाकं20/09/2022 

पो. टे. च े

नाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा 

मो. . व आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी 

अटक  होय/ नाही 

        

हक कत 

माळाकोळी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 सी आर नंबर 

101/2022 

कलम 

 498 A.323 

.504.506.34 

भादवी  

 

गु हा घडला:-  

ल ानंतर एक वष ते  

10. 10 .2021 च ेपयत वेळ 

न  नाही फयादीचे सासरी 

मौजे बेट मोगरा व माहेरी 

देऊळगाव  

 

पवूस 90 कमी 

 
गु हा  दाखल  

द.20/09/2022 

वेळ 13.14वा  

 न द  20वर.  

  

फयादीच ेनाव :-  

  

FIR त दली 

का:- होय 

 

आरोपी नाव व 

प ा.नबंर  

आरोपी अटक:- 

नाही 

खुलासा:-सादर िवनंती क  वर नमूद ता रख वेळ व ठकाणी यातील 

आरोपीतान ेसंगणमत क न फयादी बाईस ितचे चा र यावर संशय 

घेऊन चोरीचा आळ घालून माहे न घर बांध यासाठी दोन लाख पये 

घेऊन य े हणून तीस उपाशी पोटी ठेवून मारहाण क न ितचा 

शारी रक व मानिसक छळ क न िशवीगाळ क न धमक  दली. वगैरे 

जवाबा व न माननीय उपिनहाड ेसाहेब आदशेान ेगु हा दाखल क न 

तपास बीट पोह ेका 1888 ीरसागर यां याकडे दला 

         

    

तपासीक अमंलदार:- 

   पोह ेका1888  ीरसागर  पो. टे.माळाकोळी  

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .:- 

   मा. सहा यक पोलीस िनरी क  सपोनी डोके सा 

              मो. .-8652147575 

 



                    

 

पोलीस टेशनचे 
नाव... 
उ माननगर 

ग.ुर न. 
161/ 2022 
कलम  
379 IPC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 िदनाकं ..19.09.2022 चे 
सायकंाळी 06.00 व ते िद 
20.09.2022 रोजीचे सकाळ  
06.30 व चे दर यान घराच े
बाजुला लावलेली ह डा 
कंपनीची शाईंन मौ कटकलंबा 
ता कंधार 

दि ण  15 िकलो िमटर 

िद 20/09/2022 
टे डा.नोद नं 13 

वेळ 13.17.वाजता 
 
 
 
 

पांडुरंग जयराम आघाव वय 
52 वष यवसाय नोकरी जात 
वंजारी राहणार आगेवाडी ता 
केज िज. बीड ह. मु 
काटकळंबा ता. कंधार 
िज.नांदेड  
मो.नंर 76 20 39 05 70 
 

 

 

  :- अ ात 
 

 

हकीकत. 
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी िठकाणी 
यातील िफय दीची गाडी ह डा कंपनीची शाईन ितचा 
नंबर मोसा असा मांक असलेली गाडी कमत तीस 
हजार पयाची जुनी वापरती घरासमोर लावलेली 
असता कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेली आहे 
तरी मा या मोसाचा शोध होऊन िमळ यास िवनंती 
आहे वगैरे जबाब व न वर माणे गु हा दाखल क न 
सपोिन साहेबां या आदेशाव न गु हा दाखल क न 
पुढील तपास HC 706 पवार याचें कडे िदला 

 :- HC 706 पवार साहेब   पो टे 
उ मान नगर मो. न 9373545955

 :- 
PSO HC 1005 बोईनवाड साहेब पो. टे  उ मान नगर  
मो. न  9049618702 

  
स.पो. नी ी भारती साहेब 8378989949 
 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना  

 



 

                  

 

 

  
  

 
 
 

   
  

  
   

  
  

  

 
       

 
     

  
   

  

    
 

   
  

   

   
    

    
   

   

  
      

 

  
                  

      
       

         
       

       
          

       

 
    

   
     

 
   

     
      

 



 

 

पो टे अधापूर भाग 6  ग.ुर.न.   279/2022  कलम  महारा  ाणी सरं ण/(सधुारणा) कायदा 1995 कलम 5,5 ,(ड) माण ेगु हा.  दनाकं  20/09/2022 

पोलीस 

टेशन  

गु.र.न.  व कलम गु ा  घडला तारीख. व ठीकाण  फ यादी व आरोपीचो नाव  खलुासा 

पोलीस 

टेशन 

अधापूर  

ग.ुर.न   

२79/2022 

कलम  

 महारा  ाणी संर ण 

 ( सुधारणा.) कायदा 

1995 कलम 5,5(ड) 

माण ेगु हा 

  L . द.20/09/2022 

 

 

गु ा  घडला तारीख. व ठीकाण  

द.20/09रो/2022  रोजी 

10.00वाजता च ेसमुारास वसमत ते 

नांदडे जाणारे रोडवर साई सव 

पे ोल पपंा समोर मालेगाव अधापूर 

िज हा नांदडे पि मसे पंधरा कमी 

 

गु हा  दाखल  

द.20/09/2022 
न द नं 17 

वॆळ  17.37 वा 
 

िमळाला माल –  

55.000 एक बजाज कंपनीचा रयल 

ऑटो माकं.MH-

26_BD_4827ज.ुवा.क .अ.ं24.000 

एक पांढ या रंगाचे नायलॉन या पाच 

पो याम ये एकूण अंदाज े200 कलो 

बैलाच ेमास ित कलो 120 माण े

कमत अंदाज े

फयादी चे नाव ÷ 

 मोह मद त यब मोह मद 

अ बास वय 57 वष वसाय 

नोकरी पोलीस उपिनरी क 

नेमणकू पोलीस टेशन अधापूर 

मो नंबर 97 65 44 43 0 62 

 

आरोपी  ÷ 

 . 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील यातील आरोपी तानी आपले ता यातील बजाज 

कंपनी या रयल ऑटो कमत अंदाज े 55 हजार पय े

म य े एका पांढ या रंगाच े नायलॉन या पांढ या 

पो याम ये अंदाज े दोनश े कलो कमत 24000 हजार 

बैलाच े गोमास अस े एकूण 79 हजार पयाचा माल 

ता यात बाळगून िव  कर याच ेउ शेाने वाहतूक करीत 

असताना िमळून आ याने यां यािव  महारा  ाणी 

संर ण सुधारणा कायदा 19 95 कलम 5,5(ड) माण े

गु हा दाखल क न मजकुराच े फयाद व न वर माण े

गु हा दाखल. 

 

 

दाखल  करणार ÷पोलीस ठाण ेआमदार .ASi नंद ेपो ट 

अधापरू मो.नं.9765764482.. 

  

तपास /. HC/ 1046 बोईनवाड पो ट अधापूर. 

     



                                                                                                                                                                                                                          

                          पोलीस टेशन माळाकोळी यथेील दन दन गु हयाचा अहवाल दनाकं 20/08/2022 

  पोलीस 

टेशनचे नाव 

माळाकोळी 

 गु हा रिज टर नंबर व 

कलम 

 गु हा पना का/ 

अ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 

नबंर आरोपीचे नाव व प ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हक कत 

पोलीस 

टेशनच ेनाव 

माळाकोळी 

 आ.  

.24/ 2022 

कलम 

174.cRPC  

 

 

 उिशराच ेकारण 
मयताच ेकागदप  
आज रोजी आणून 
हजर केले 

 अम.ृ घडला तारीख 

वळे व ठकाण 

 दनांक 13/09/2022 
रोजी चे13.40वा. 
सुमारा स सरकारी 
दवाखाना अहमदपूर 
दि णेस 20 कमी 
 

 दाखल:- 

द 20/09/2022 

वेळ 19.38 वा. 

टे डा.नोद नं 25 

 

 मरणाचे कारण:- 
दयिवकाराचे 

झट याने मृ य ू

खबर देणार:-  

ही.बी. दडग पोह ेका 
231 नेमणूक पो ट 
अहमदपूर िज हा लातूर 
 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 

 

 मयताच ेनाव :  

 

हक कत.  सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील मयत वीस दयिवकाराचा झटका आ यान े तीस 
उपचार कामी सदर अहमदपूर येथे दाखल केले ते हा डॉ टर 
साहेबांनी तपासून वृ  घोिषत केले वगैरे कागदप  आज रोजी 

ा  झा याने सपने ी डोके साहेब यां या आदशेान े आ  
दाखल क न पुढील तपास पोहे का २५०४ कदम यां याकडे 
दला आह े

 

 दाखल करणार:- 
पोह ेका 20 65 
 

तपासी अिधकारी: - 

पोह ेका 2504कदम no 9823842188 यां याकड े दला. 
 

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल  

सपोनी ी डोके साहेब पो. टे.माळाकोळी 

मो.न+918652147575 

 



  

                                                                                                                                                                                                                        

iksLVs f’kokthuxj nSfud xqUgs vgoky fn 20-09-2022 
ftYgk@ iks-

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

xqjua @vk-è-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps uko 
&  
 
f’kokthuxj 
 
 
 
 

xqUgk -?k- rk-osG fBdk.k-
%&  
fn- 28@12@2020 jksth 
nqikjh 15%00 ok- rs  
fnukad 19@09@2022 ps 
osG 07%00 oktrkps 
lqekjkl dsafczt 
LdqytiGhy ukansM 
ftEuWLVhd vlksfl,’ku 
Dykl ukansM  
 
fn’kk o varj %&  
iqosZl 01 fd-eh- 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG- %&   
fnukad 20-09-2022 
jksth 01%27 oktrk  
ok uksan ua 02 oj  
 
mf’kjkps dkj.k %&  
fQ;kZfnus vkt jksth iks-
LVs- yk ;sowu fQ;kZn 
fnY;kus xqUgk nk[ky - 
 

Xqkjua o dye & 
348@2022  
dye  
354¼v½ ¼M½ Hkk-
na-fo- iksDlks 
dye 11] 12  
 
 
 

 

fQ;kZnh ukao %&   
 
 
vkjksih %& 
vkjksih vVd &  fnukad 
20@09@2022 jksth osG 
02%13 oktrk LVs-Mk- 
uksan ua- 02 oj vVd - 
 
fiMhr eqyhps uko & 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy vkjksih ;kus fQ;kZnhps vYio;hu eqyhl m|s’kwu R;kP;k 
ojhy dzekadkps eksckbZyoj v’yhy QksVks o fOgMhvksph ekx.kh 
d:u rhyk Dyklps psaftax :ee/;s diMs psat djrkuk ikgwu 
okjaokj rhpk ikBykx dsyk o LVsV ikVhZflisVps lfVZfQdsV o ,u-
vks- lh-ekx.kh dsyh vlrk u nsrk VkGkVkG dsyh  ;k  usgehP;k 
=klkyk daVkGwu fQ;kZnhus  ukrsokbZdkalkscr ppkZ d:u vkt 
jksth rdzkj fnys o:u uewnizek.ks xqUgk nk[ky - 
nk[ky dj.kkj &  
l-iks-fu- vkj-fOg-okgqGs iks-LVs-f’kokthuxj eks- ua- 7774899822 
rikfld vaeynkj & 
eiksmifu ,-,l-iokj eks-ua- 8010823300  
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
iks-fu- Jh- dk’khdj iks-LVs- f’kokthuxj eks-ua- 9527988931 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &   
1½ ek-mifoHkkfx; iksyhl vf/ksdkjh Jh- ns’keq[k lk- mifoHkkx 
ukansM ‘kgj eks-ua-9765390333 
2½ iks-fu- Jh- dk’khdj iks-LVs- f’kokthuxj eks-ua- 9527988931 
3½ l-iks-fu- vkj- fOg- okgqGs iks-LVs-f’kokthuxj eks- ua- 
7774899822  4½ eiksmifu ,-,l-iokj eks-ua- 8010823300 
gs fnukad 20@09@2022 jksth ps  01%27  ok uksan ua- 02 oj 
jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw- 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                     

iksLVs dqaVqj nSfud xqUgs vgoky fn 20-09-2022 
ftYgk@ iks-

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

xqjua @vk-è-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps uko 
&  
dqaVwj  
 
 
 

vk è  -?k- rk-osG 
fBdk.k-%&  
fn- 19@09@2022 jksth ps 
19%25 oktrk ljdkjh 
nok[kkuk  fo”.kqiwjh  
ukansM  
 
 
fn’kk o varj %&  
mRrjsl 20 fdeh  
 
vk e ̀ nk[ky-rk-osG- %&  
fnukad 20-09-2022 
jksth 18%42  oktrk  
ok uksan ua 15  oj  
 
 
 

 vk-e ̀o dye & 
25@2022  
Dye  
174 lhvkjihlh  
 
 
 
 
 
 

 

fQ;kZnh ukao %&   
flrkjke gjhjke jkBksM 
o; 52 o”ksZ O;olk;  
‘ksrh jk-jkGxM rk-
vgeniqj  ftYgk ykrqj 
eks ua  7875981497 
 
 
e;rkps uko  %& 
 
ej.kkps dkj.k  & 
uojk lkscr jkgk;yk  
usr ulY;kps 
dkj.kko#u   xGQkl 
?ksoqu eqR;w  
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy  e;r ckbZ gh uojk lkscr jkgk;yk usr ul.;kps 
dkj.kko:u fnukad 18 @09@ 2022 jksth osG vankts 17-00 
oktrkps lqekjkl frus Lor%ps ?kjh lkMh us xGQkl ?ksrY;kus 
frl mipkj dkeh ln fo".kqiqjh ukansM ;sFks foykt dkeh usys 
vlrk rsFkhy M‚DVjus rhl riklwu 19 -25 fefuVkauh er̀ ?kksf"kr 
dsys oxSjs tckc o:u ekuuh; liksfu ;kaP;k vkns'kkus vk e ̀
nk[ky 
 
nk[ky dj.kkj  
 liksmifu iksys iks-LVs-dqaVwj  
rikfld vaeynkj & 
 iksmifu vkVdjs lkgsc iksyhl Bk.ks dqaVwj eks ua 8669182128  
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
liksfu egknso iqjh iks LVs dqaVwj eks ua  8668543100 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
 ek-mi fo-iks-v- Jh-vphZr pkaMd lkgsc mi foHkkx  fcyksyh  eks 
ua  7666643494 liksfu egknso iqjh iks LVs dqaVwj eks ua  
8668543100] iksmifu vkVdjs lkgsc iksyhl Bk.ks dqaVwj eks ua 
8669182128  gs fnukad 20@09@2022 jksth ps  19%02  ok uksan 
ua- 18 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw- 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                   

                                          Ps Markhelभाग 06 गुलशन 183/2022 कलम 283 भादवी   द.20/09/2022 

पोलीस 

टेशन 

गु हा रिज टर नबंर व 

कलम 

गु हा दाखल तारीख वळे व ठकाण त ारदार याचं ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हक कत 

मरखेल गुरनं. 

183/2022  

कलम – 

283 भादवी  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण:- 

 द . 20/09/2022चेवेळ 18.00 

वाजताचसेुमारासभूतिह परगा बस 

थानक येथ ेभूतन िह परगा ते दगेलूर 

जाणारे सावजिनक रोडवर 

मौजभेूतनिह परगा तालकुा दगेलूर 

 

 

 

ग ु.दा.ता.वेळ व दनाकं:-

20/09/2022 

वेळ  20.28   वा  

 टेडा नंबर 23वर 

 

 

 

 

फयादी नाव 

: ानोबा िव लराव क  ेवय 

31 वष वसाय नोकरी 

पोलीसिशपाई  ब ल नंबर 

258 पोलीस टेशन मरखले 
तादगेलूर 
मो.नं.9665702769 

 

आरोपीनाव: 

- 

 

 

 

 

 

 

 

खलुासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणीयातीलआरोपी हा याच ेता यातील अ प ेऑटो वाहन 

हा भूतनिह परगा बस थानक येथ े भूतनिह परगाते दगेलूर 

जाणारे सावजिनक रोडवर र या या मधोमध उभा क न 

येणारे जाणारे लोकां या जीिवतास धोका अगर वाहनाच े

रहदारीस अडथळा होईल असा ि थतीत िमळून आला वगैरे 

फयादव न माननीय सपोनी साहबेां या आदशेाने गु हा 

दाखल क न पढुील तपास बीट पोहकेा 2505 कदम 

यां याकड े दला 

 

गु. दाखल करणार:-  

ASI मठपतीपो. टे मरखेल  मो नं.7776067774 

 

तपास अिधकारी  

पोलीस हवालदार 2505 कदम पो टे मरखेल 

 

भारी अिधकारी  

पोिन गु े साहबे पो टे मरखेल मो नंबर 8830564618 

 

 



                                                                                                                                                                                                               

Ps Markhelभाग 06 गुरनं 184/2022 कलम 283 भादवी   द.20/09/2022 

 

  

पोलीस 

टेशन 

गु हा रिज टर 

नबंर व कलम 

गु हा दाखल तारीख वळे व ठकाण त ारदार याचं ेनाव व प ा  गु ाची थोड यात हक कत 

मरखेल गुरनं. 

184/2022  

कलम  

-283 
भादवी  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण: 

- द . 20/09/2022चेवेळ 18.30 
वाजताचसेुमारासमाळेगांव (म ा) 
बस थानक येथ ेमाळेगांव   ते दगेलूर 

जाणारे सावजिनक रोडवर 

मौजमेाळेगांव (म ा) तालुका दगेलूर 

 

 

ग ु.दा.ता.वेळ व दनाकं: 

-20/09/2022 

वेळ  20.37   वा .  

टेडा नंबर 24  वर 

 

 

 

 

 

फयादी नाव: 

 ानोबा िव लराव क  ेवय 31 

वष वसाय नोकरी 

पोलीसिशपाई  ब ल नंबर 258 

पोलीस टेशन मरखले तादगेलूर 

मो.नं.9665702769 

 

आरोपीनाव:- 

 

 

 

 

 

खलुासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वळेी व 

ठकाणीयातीलआरोपी हा याचे ता यातील अ पे ऑटो वाहन हा 

माळेगांव(म ा) बस थानक येथ े माळेगांवते दगेलूर जाणारे 

सावजिनक रोडवर र या या मधोमध उभा क न येणारे जाणारे 

लोकां या जीिवतास धोका अगर वाहनाच े रहदारीस अडथळा 

होईल असा ि थतीत िमळून आला वगैरे फयादव न माननीय 

पोनी साहबेां या आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास बीट 

पोहकेा 2505 कदम यां याकड े दला 
 

ग.ु दाखल करणार:-  

ASI मठपतीपो. टे मरखेल  मो नं.7776067774 
 

तपास अिधकारी 

 पोलीस हवालदार 2505 कदमपो टे मरखेल 
 

भारी अिधकारी  

पोिन गु े साहबे पो टे मरखेल मो नंबर 8830564618 

 



 

iksLVs fyacxko nSfud xqUgs vgoky fn 20-09-2022 

पो. टे. च ेनाव  गरुन / आ.मृ / पनाका / 

िम सग घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 

िम सग घडला व दाखल  

फयादी चे नाव व प ा व मो. न.ं आरोपी चे 

नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाही 

                 ह ककत  

लबगाव भाग 01ते 05 

गु न नं.  :- 

 143/2022 

कलम :- 

279,304(अ)भादिव 

 सह कलम 134  

मो . वा .कायदा 

 

 

 

गु हा घडला ता. व वेळ  

 द. 15-09-2022च े 

23.ते .23.30वा. 

दर यान                                        

ठकाण ◌्. पणूा ते नांदडे 

रोडवर मौ.सायाळ 

फा ा जवळ ता.  

िज . नांदडे 

 

  

गु हा  दाखल ता. व वेळ  

द.15-09-2022 

 च े 19.28 

न द नंबर :-  21 वर  

 

फयादी चे नाव 

 राणोजी िव लराव धुमाळ वय 45 

वष वसाय शेती राहणार सायाळ 

नांदडे मोबाईल नंबर 99 23 31 26 

51 

 

आरोपी चे नाव :- 

अ ात वाहन चालक  

 

 

मयताच ेनाव ◌़ 

 चं कांत शंकरराव धुमाळ वय 25 

वष वसाय मजुरी राहणार सायाळ  

ता.जी नांदडे 

 

 FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

 

आरोपी अटक :-आटक नाही 

 

चकेिल ट ची पूतता केली आह े:- 

सादर िवनंती िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील मयत हा पूणा ते नांदडे रोडने पाई चाल त सायाळ कडे 

येत असताना कोण यातरी अ ात वाहन चालकांनी आप या 

ता यातील वाहन हाईगई व िन काळजी पण ेभरधाव चालनू 

मयत चं कांत शंकरराव धुमाळ यांना जोराची धडक दऊेन 

गंभीर जखमी क न दखुापत के याने यास उपचार कमी 

सरकारी दवाखा यात उपचार चाल ू असताना उपचारा 

दर यान मयत झा याने या या मरणास कारणीभूत झाला 

आह ेव मयता धडक दऊेन आपल ेवाहनासह पळून िनघून गेला 

आह.ेवगैरे मजकुराच े जवाबा व न वरील माण ेगु हा दाखल 

क न मा.सपोनी ी पवार  साहबे यां या आदशेाने पुढील 

तपास Asi दामोदर यां याकड े दला. 

 

दाखल करणार :- 

 PSO Hc 2426 शेटे. मोबाईल नंबर 9923303894 

तपािसक अमंलदार :-  

ASI  दामोदर सा .पो. टे. लबगाव 

  मो. नं 9823971641 

पो. टे. भारी अिधकारी नाव व मोबाईल नंबर : 

 स. पो. िन. पवार  साहबे पो. टे. िलबगाव   

मो. नं. 9823288458 



 
  

 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव 
िबलोली  

 
भाग 1 ते 5 
गुरन 
202/2022  
कलम 
 354 (ड) , 
506,294, 
509 भादवी  
 
 
 
 
 

 िद.15/09/2022 
रोजी 13.30 ते िद.16/09/2022 रोजी 19.00 
वा.चे. दर यान िफय दीचे घरासमोर 
िस ाथनगर ता. िबलोली िदशा उ रेस 01 
की.मी. 
 

 :- 
िद 20/09/ 2022 रोजी  
वेळ 20.00 वा  
 टे डा.नोद नं  17 वर   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

    
  

  
 

खुलासा, 
सादर िवनंती िक , वर  नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोप ने िफय दीस ओळख वाढून िफय दी या घराजवळ यऊेन 
िफय दी भेटली नस याने िफय दीस तरु रांड आहे तलुा आडवे 
उ याने झवतो तुला काय करायचे कर असे हणुन अ लील 
िशवीगाळ क न धमकी देऊन िफलयादीचे मनास ल जा उ प  
होईल असे कृ य क न िवनयभंग केला वगैरे िफय द जबाब 
आजरोजी त ार िद याने वर माणे गु हा दाखल मा..पोिन साहेब 
यांचे आदेशाने  
 

:- पोउपिन एस.एन.रायप ले पो टे िबलोली 
मो.नं. 9404366972 
 

 सपोिन क े साहेब पो टे िबलोली मो .नं. 9850827563 

-पो.िन. डोईफोडे साहेब पो. टे.िबलोली मो.नं.9823889037 

 



 

 

 

पो टे 
चे 
नाव:- 
उमरी 

गरन 
 228/2022  
कलम 
 6 (अ) तंबाखू व 
तंबाखू ज य पदाथ 

ितबंधक कायदा 
2003 (COTPA 
2003) 

:- 
िद.20/09/2022 चे दपुारी 
17.50वा. ापर उमरी गोरठा 
पाईट जवळ उमरी ते गोरठा 
रोडवर उमरी  

 िदनांक 20/09/2022 
 चे  19.19 वाजता 
 न द नंबर 16 वर  

गणपत संभाजी सरोदे वय 48 
यवसाय नोकरी पोहेका 1982 

पो. टे उमरी 
मो.न.9850752288 
 

 मािणक बळीराम घटमळ वय 
70 वष यवसाय पानशाप 
चालक रा.देिवग ली उमरी  
ता.उमरी  
 
 

खुलासा:- नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
नमुद आरोपीतनी तंबाखू व तंबाखू ज य पदाथ 

ितबंधक कायदा 2003 (COTPA 2003) 
अ वये आप या पान ठे यावर 18 वष  खालील 
लहान मुलास तंबाखू ज य पदाथ िवकणे 
दंडिनय गु हा आहे अशा नावाचा फलक लावणे 
बंधनकारक असताना तो फलक लावला 
नस याचे आढळून आ याने वगैरे 
िफय दीव न मा.पो.नी.साहेबांचे आदेशाने गु हा 
दाखल क न पुढील तपास कामी िबट पोहेका 
2165भालेराव याचेकडे िदला. 

 पोहेका 2084 खेडकर 

पोहेका 2165 भालेराव मो.न.7030221125 

पो.नी. भोसले सो मो.न7038833358 

 



                                                                                                                                                                                                                           

 

 

441/2022

324,323, 
504,506, 
34 भादिव
 
 
 
 
 

िदनांक 20.09.2022 
रोजी सकाळी अंदाजे 
10.00 वा. सुमारास भाऊ 
संजय िव ल लबुरे यांचे 
घराचे समोर मौजे 
शेळगाव  
 

िद.20/09/2022 रोजी 
वेळ  18.28 वा.  
न दनं. 31 वर

गुंड पा िव ल लगुरे वय 
50 वष यवसाय शेती 
(जात लगायत ) रा. 
शेळगाव ता. देगलुर िज. 
नांदेड   
मोनं. 7989823138 
 

सादर वनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील आरोपीने 
संगणमत क न जु या भांडणा या कारणा व न मनात राग ध न 
आरोपी 1) यांनी िफय दीस दाबुन धरले व आरोपी . 2)  
बाजुला पडलेल या लाकडाने डो यात मा न िफर यादीचे डोके 
फोडुन जखमी केले व आरोपी . 3) यांनी थापडा बु यानी 
मारहाण क न िजवे खतम करतो हणुन धमकी िदली वगैरे 
जबाब व न गु हा दाखल 
 
 

asi सरोदे  पो. टे. देगलुर
 

– 
 पोहेका / 1984 सकनुरे   पो टे देगलूर  
 

 
पो िन ी माछरे साहेब मोनं 9821159844 
 

 

  



 

 

पो टे 
चे 
नाव:- 
उमरी 

गु हा 
 227 /2022 
 कलम  
6( अ ) तंबाखु   व तंबाखू 
ज य पदाथ ितबंधक 
कायदा 2003 (COTPA 
2003)  
 
 
 

िद. 20/9/2022  चे 
17.15 वा. ापर गोरठा 
पाईट जवळ उमरी ते 
गोरठा रोडवर .उमरी 
 

 पिशमेस 1.5 िक.मी. 

 
20/09/2022  
चे 19.03 वाजता 
 न द नंबर 15 वर  

 रमण फिकरा गेडाम वय 
48 वष     यवसाय  नोकरी  
पो. टे उमरी 
मो .न.9421768528 

 
 
 
 
 
. 

खुलासा:- सादर िवनंती की वर नमुद आरोपीतनी अ ) 
तंबाखु   व तंबाखू ज य पदाथ ितबंधक कायदा 2003 
(COTPA 2003) अ वये आप या पान ठे यावर 18 
वष  खालील लहान मुलास तंबाखु ज य पदाथ िवकणे 
दंडिनय गु हा आहे.अशा नावाचा फलक लावणे 
बंधनकारक असताना तो फलक लावला नस याचे 
आढळून आ याने वगैरे िफय दीव न  गु हा दाखल 
क न पुढील तपास कामी माननीय पोनी साहेब यां या 
आदेशाने बीट पोहेका  2164 भालराव यां याकडे 
िदला. 

:- पोहेका 2084 खेडकर  

पोहेका सुरेश शंकरराव भालेराव  7030221125 

 मा.पोनी. ी.एम.बी भोसले मो नंबर 7038833558 
 

 

  



 
 

 

 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव -
िबलोली 

आ  नं 
 14/2022 
कलम 
 174 crpc 
  

 

 
 
 

 िद.18/09/2022 चे 
22.30 वा. स.द.िव णुपुरी 
नांदेड  

.स.द.िव णुपुरी नांदेड 
िज.नांदेड 
 
 

:-
िद- 20/09/2022  
वेळ 21.49 वा 
 टे डा.नोद नं. 20 वर  
 

 
ड लु.के.कांबळे पोहेका/ 
2801 पो टे नांदेड ामीन  

  

 

   
किपल रामलु चलोड वय 
25 वष राहणार बडूर 
ता.िबलोली
 

 
कोणतेतरी िवषारी औषध 
िपऊन मृ य ू
 
 

खुलासा, 
सादर िवनंती की, नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील मयत हा 
िद.13/09/2022 चे 20.00 वा. आपले राहते घरी कोण या तरी िवषारी 
औषध िप याने यास ामीन णालय िबलोली येथे थम उपचार क न 
पुढील उपचारकामी सरकारी दवाखाना िव णुपुरी नांदेड येथे शरीर केले 
असता या यावर उपचार चालू असताना तो िद.18/09/2022 चे 22.30 
वा.मरण पावला आहे. वगैरे mlc चे कागदप  वसूल झा याने आ  दाखल 
क न मा.पो िन साहेब यांचे◌ े आदेशाने पुढील तपास पोहेका/1985 शदे 
यांचेकडे िदला. 

 

 पोहेका/1963 गुडमलवार सा पो टे िबलोली मो नं 8421453868 

िज.बी. शदे पोहेका/ 1985 पो टे िबलोली मो.नं.7721005064 

 

 पोिन डोईफोडे साहेब पो. टे. िबलोली मो.नं. 9823889037 
 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांचे सचूना माणे 

 



 

पो. टे. भोकर गु र न  365 / 2022 कलम 279,337,338 भादवीसह 134/177 मो. वा. का.   द.20/09/2022 

पो. टे 

च ेनाव 

गु र न .व कलम गु .घ.ता.वेळ व ठकाण  फयादी च ेनाव  खलुासा  

भोकर  गु र न 

 365 / 2022 

 कलम 

279,337,338 

भादवीसह 134/177 

मो. वा. का.  

 

 

 

 

 

 

 

 

गु .घ.ता.वेळ व ठीकान : 

 13.09.2022 रोजी 

16.30 वाजता डॉ. टेट 

बक ऑफ इंिडया समोर 

रोडवर भोकर दशा  

 

पि मसे 1 कमी 

 

 

गु .दा.ता.वळे :  

द 20/09/2022 च े

वेळ 16:36 वा.  

 टेडा 18  

 

 

 

 

फयादीच ेनाव:-  

अरफात खान िपता 

इनायतखान वय 23 वष 

वसाय िश ण रा. 

मुधोळ गली भोकर 

 मो. नं 7038137438 

 

 

आरोपी  

 

 

 

 

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

मोटार सायकल ध ेचालकान े याचे ता यातील मोटार सायकल हायवा 

भरधाव वगेात चालवुन यातील फयादीस जोराची धडक देवून याचे 

डाव ेपायास चैनचर करन गंभीर दखुापत केली व वैदय कय मदत न 

पुरवता िनघुन गेला वगैरे त ारी अजाव न व र ा या आदशेाव न 

गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी बीट पोहकेॉ 2078 लटवार 

याचे कडे दला आह.े  
 

दाखल करनार :  

पोहकेा / 1815 मचंलवाड पो. टे. भोकर मो.नं. 9527795167 

 

तपास करणार :  

 पोहकेॉ 2078 ल टवार, पो. टे. भोकर मो.नं. 9767114720 

 

पो. टे. भारी अिधकारी 

.मा.पोनी ी. पाटील साहबे पो. टे.भोकर मो.नं.9923104521 

 

 

  



 

 

पो. टे िवमानतळ  द.20/09/2022  
 

  

अ. . िज हावपो.
टे.चनेाव 

गु हाघडला/दाखल/ ा द
./वेळ 

गुरन.ं वकलम फया द व 
आरोपी,नाव व प ा 

हक गत शरेा 

 िज हा नांदडे, 
पो. टे. 
िवमानतळ 

 
आ.म.ृघ.ता.वेऴ व 
ठकाण -
द.05/05/2022 रोजी 

13.45  वाजता घाटी 
दवाखाना  
िज .औरंगाबाद 
पि छमसे 300 क.मी 
 
आ.म.ृदाखल -
द.20/09/2022 

वेळ 21.37 
 टे .डा.नं.40  
 
 

 
पो. टे 
िवमानतळ 
आ.म.ृन.ं 
27/2022 
कलम 
174 CRPC   

 
खबर दणेार-
सी.बी.सानप 
पोना.714 ने.पो. टे 
बेगमपरुा 
िज.औरंगाबाद  
 

मयताच ेनाव – 
न ता बालाजी 
मानकरी वय19वष 
रा.जवाहरनगर 
िशवाजीनगर नांदडे 
 
 
मरणाचे कारण  -
उपचारा दर यान 
मृ य ू
  

 

 खलुासा -सादर िवनंती क ,वर नमदु तारीख 
वळेी व ठकाणी यातील मयत ही 
द.01/05/2022रोजी 06.45 वा.च े

समुारास राहते घरी अचानक च र यवेनु 
उलटी होवनु खाली पडुन बशेु  झा यान े व 
8मही याची गरोदर अस यान े थम खाजगी 
दवाखाना नतंर िव णपुरुी नादंडे यानंतर 
घाटी दवाखाना  िज.औरंगाबाद यथेे उपचार 
चाल ु असतंाना उपचारा दर यान मरण 
पावली बाबतचे कागदप  HC967 
गायकवाड यानंी हजर के याने 
मा.पो.िन.सो.याचं े आदशेान े आ.मृ.दाखल 
क न पढुील तपासकामी HC 967 
गायकवाड याचंकेडे दला  
 
दाखल करणार 
-HC2268 धळुगुंडे मो.नं.9834158895 
 
तपास कऱणार  
-HC 967 गायकवाड मो.नं.9529796506 
 

 



  

 

पो. टे. कंधार गु.र.न.296/2022 व कलम 363,365,506,34 IPC द.20/09/2022 

पो. टे. 

च ेनाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल  फयादीच ेनाव प ा मो. . व 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाही 

       हक कत 

 

कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु.र.न 

296/2022 

कलम 

363,365, 

506,34   

IPC   

 

घडला:-  

द.20/09/2022 च ेसकाळी 

10.30 .वा. सुमारास मौज े

सावरगाव फाटा चोळी तांडा 

तालकुा दि णसे 17 कंधार  

क.मी  

 

 

 गु हा दाखल:- 

द.20/09/2022 

वेळ 20.16 

 टेशन डायरी न द 25  वर 

 

 

 

 

फयादीच ेनाव : 

 बालाजी िमठू च हाण वय 38 

वष, वसाय मजुरी ,राहणार 

चोळी तांडा ता. कंधार िज. 

नांदडे मो. नं.9112072708.   

 

FIR त दली का :- होय 

 

 

आरोपी नाव व प ा :-  

 

आरोपी अटक :- नाही 

खलुासा; सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

फयादी व याचं े काका ह े सोबत गावाकड े जात असताना याचं े

र यावर मोटरसायकल समोर येऊन सुधाकर जाधव ास मोटार 

सायकल व न खाली उत न उसाच ेपैस ेअजून दल ेनाही अस े हणून 

थापडा बु याने मारहाण क न सुधाकर जाधव यांना जबरद तीने 

गाडीत बसिवल ेपळवुन नेले व फयादीस जीव ेमार याची धमक  दली 

आह ेवगैरे त ारी जबाब व न   मा.पो. नी साहबे याच ेआदशेाने गु हा 

दाखल. 

 

दाखल करणार:- 

  Hc/ 2183 गोरे सर पो. टे. कंधार 
 

 तपासी अमंलदार: 

 स. पो. नी ी .आ द य लोणीकर साहबे पो. टे. कंधार 

मो. .9422336474. 
 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो.  – 

  मा..पो.िन. पडवळ साहबे. मो.नं.9420841070 

 



                                                                                                                                                                                                                                     

                                       

पो. टे. भोकर आ  56/ 2022 कलम  174 crpc   द.20/09/2022 

पो. टे 

च ेनाव 

आ  .व 

कलम 

आ  .घ.ता.वळे व ठकाण  खबर दणेा याच ेनाव  खलुासा  

भोकर  आ  

56/2022 

कलम 

 174 crpc  

 

 

 

 

 

 

 

 

आ  घ.ता.वेळ व ठीकान   

द. 16/09/2022 वेळ 

10.00 वाजता सरकारी 

दवाखाना िव णुपुरी नांदडे 

वाड नं. 15 

 

 

ग ु.दा.ता.वळे :  

द 20/09/2022 च े

वेळ 18:48  

 टेडा 21  

 

 

 

खबर दणेा याच े

नाव:-  

पोहकेॉ 2093 एस के 

बयास पो टे नांदडे 

ामीण िज. नांदडे 

 

 

मयताच ेनाव :-  

परमे र मलक ा 

बालवाड वय 45 वष 

रा. कनी ता भोकर 

 

 

 मरणाचे कारण :- 

िवषबाधा 

 

खलूासा :- सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील खब र व न 

यातील मयत हा द. 15/09/2022 रोजी 11.00 वताच े शेतात कापूस िपकावर 

फवारनी करते वेळी याच ेतोडात औषध गे याने तो जिमनीवर च र यवेुन पड याने 

यास उपचार कामी स.द क िन येथे नेले तेथुन सद भोकर येथ े नेल े व तेथुन पु ढल 

उपचारासाठी सद िव णुपुरी नांदडे येथ ेवाड नं 15 म य ेशरीक केल ेअसता तेथे यावर 

उपचार चाल ुअसताना तो द. 16/09/2022 प े10.00 वा. मरण पावला वगैरे MLC ने 

R / 7367/2022 च ेकागदप क आज द 20/09/2022 रोजी पोना 2769 यां या ह ते 

ा  झा याने मा वरी ा या आदशेाने आनू दाखल क न पुढील चौकशी व कायवाही 

कामी िबट पोहकेॉ 2820 जाधव यां या कडे दल.े 

 

दाखल करनारे अमंलदार : 

  पोहकेा 1815 मचंलवाड सर पो टे भोकर मो. नं.9527795167 
  
तपासीक अमंलदार :. 

 पोहकेॉ 2820 जाधव पो टे भोकर मो 9823227195 
 

पो. टे. भारी अिधकारी. 

मा.सपोनी ी. साहबे पो. टे.भोकर  

 

 



                                                                                                                                                                                                                        

 
 

   



 

 

 

 

  


 
 





 

  







 

 

324,323 
,504,506,34 
भादिव 
 
 
 
 
 

िदनांक 18.09.2022 रोजी 
सकाळी अंदाजे 09.00 वा. 
सुमारास िफय दीचे घरासमोर 
मौजे दरेगाव 
 ता देगलुर   
 

िद.20/09/2022 रोजी 
वेळ  22.51 वा.  
न दनं. 37 वर
 

सादर वनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील आरोपीने 
संगणमत क न तु ही घराचे समोरील ओ ाचे बांधकाम क  नका 
व तु ही बांधलेले घर पाडुन सांध सोडा असे हनुन यांनी हे जागा तुझी 
नाही मा या बापाची आहे हनुन िशवीगाळ क न लाकडाणे  
डो यात क न खाली पडला ते हा यांने केस ध न ओडीत नेऊन व 
चा सासरा यांनी थापडाबु यांनी मारहाण केली व त ु जर परत 
ओ ाचे बांधकाम केलीस तर तुला खतम करतो हनुन हणमंत 
जाधव याने िजवे मार याची धमकी िदली िफय दी यांचा मुलगा 
प वीराज बालाजी जाधव हा सोडिव यास आले असता याला पण 
हणमंत यांनी लाकडाणे मारहाण केली िफय दी हे िवलाज क न 
आज रोजी पो टे येथे येउन तकार िदले हणुन  वगैरे जबाब व न 
गु हा दाखल 

asi सरोदे  पो. टे. देगलुर
–  

पोहेका / 2332 प लेवाड   पो टे देगलूर  
 

पो िन ी माछरे साहेब मोनं 9821159844 
 

  







  



 

 

पो. टे िवमानतळ गरुनं  319/2022 कलम 379 IPC    
अ. 

. 

िज हावपो. टे.चने गु हा 

घडला/दाखल/ ा द./वेळ 

गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शेरा 

1)  

नादंडे, 

पो. टे. 

िवमान-तळ 

 गु.घ.ता.वऴे व 

ठकाण- दनाकं 

20/09/2022 रोजी 

रा ी 00.30वा ते 

सकाळी 07.30 या 

दर यान फयादीच े

म या िब डीगं 

समोर नाईकनगर 

नांदडे  

 

द ीणसे 01 क.मी 

 

 

दाखल ता. वेळ  

- द 20.09.2022 

रोजी वेळ 18.42 वा 

टे.डा. 31 

 

 

 

पो. टे 

िवमानतळ 

गुरन ं 

319/2022 

कलम 

 379 IPC 

फयादी- 

 नागेश बालाजी वानखेड े वय 

21 वष वसाय खाजगी नौकरी 

रा पळसपुर ता िहमायतनगर 

िज. नांदडे ह.म.ु नाईकनगर 

नांदडे मो.7058538743 

 

आरोपी - अ ात  

 

गलेा माल- मोटार सायकल . 

MH 26 CA 3880 बजाज 

प सर 125 सी.सी. कंपणीची 

का या रंगाची िजचा इंजीन न. 

DHXWMG95688 व चचेीस 

नंबर 

MD2B64BX4MWG22190 

अशी असलेली जुनी वापरती 

कमंती 70,000/-  ची 

 

खलुासा - सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील  फयादी ने म या िब डीग ं समोर 

पाक ग म ये लावलेली फयादीच े मावस भाऊ याचंे 

नाव ेअसललेी मोटार सायकल . MH 26 CA 3880 

बजाज प सर 125 सी.सी. कंपणीची का या रंगाची 

िजचा इंजीन न. DHXWMG95688 व चेचीस नंबर 

MD2B64BX4MWG22190 अशी असललेी जुनी 

वापरती कमंती 70,000/-  ची मोटार सायकल 

लावले या  ठकाणी दसुन आली नाही ती कोणीतरी 

अ ात चोर ांन े चो न नेली आह.े वगैरे मजकुराचे 

जबाबव न मा.पो.िन.काकड े सा.याचं े आदशेाने गु हा 

दाखल क न तपासकामी HC 967 गायकवाड  

याचंकेड ेदे यात आला  

 

दाखल करणार – 

 HC 748 कनाके  मो.नं. 9923888322 

 

तपास करणार  

- HC 967 गायकवाड  मो.नं.9529796606 

 

 



                  

 

   

 पो. टे िवमानतळ गरुन ं 318/2022 कलम 279,337,338 IPC    
अ. 

. 

िज हावपो. टे.चने गु हा 

घडला/दाखल/ ा द./वळे 

गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व 

प ा 

हक गत शरेा 

1)  

नादंडे, 

पो. टे. 

िवमान-तळ 

 गु.घ.ता.वेऴ व ठकाण- 

दनाकं 17/09/2022 

रोजी रा ी 22.00 वा 

माता गुजरी चौक नांदडे 

पुवश 03 क.मी 

   

 

दाखल ता. वेळ – 

द 20.09.2022 रोजी 

वेळ 15.27 वा 

 टे.डा. 26 

 

 

 

पो. टे 

िवमानतळ 

गुरन ं 

318/2022 

कलम 

279,337, 

338 IPC 

फयादी-  

अंकुश काश बरडे वय 30 

वष वसाय वक ल रा. 

महेबुबनगर नांदडे  

मो.न. 9096919114 

 

आरोपी –  

 

उशीराचे कारण- 

 आज रोजी MLC जबाब 

द याने  

खलुासा -सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वळेी व 

ठकाणी यातील  फयादी हा याचं ेमोटार सायकल 

व न घराकड ेजात असतांना मजँीक या चालकाने 

हयगई व िनषकाळजीपण े फयादीच े मोटार 

सायकलीस जोराची धडक दवुेन खाली पाडल ेते हां 

फयादी या उज ा पाया या नऴी या हाडाला 

गंभीर दखुापत क न हाड मोडल ेव डा ा पायाला 

खरचटल.े वगैरे मजकुराच े जबाबव न 

मा.पो.िन.काकड े सा.यांच े आदशेाने गु हा दाखल 

क न तपासकामी NPC 631 दशेमखु यांचेकडे 

दे यात आला. 

 

दाखल करणार – 

 HC 748 कनाके  मो.नं. 9923888322 

 

तपास करणार – 

 पोना/631 दशेमखु मो.न. 9923647631 

 

 

 

  



 

पोलीस टेशन रामतीथ गुरन 151/2022 कलम 307,323,504,34भा द वी द    21/ 09/2022 

पो. टेच े

नाव 

गुरन ंव 

कलम 

 गु हा घडला ता. वळे 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयादीच ेनाव प ा व मोदी नं , 

आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी 

अटक होय/  नाही 

हक कत 

रामतीथ गरुनं 

 151/22 

 कलम 

307,323 

,504,34 

भा द वी  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ग.ुघा.ता.वेळ व. ठकाण:- 

द.18/09/2022 

रोजी17:30  वाजता 

आरोपीच ेघराच े लपॅ 

नरसी 

 

 

दशा :- 

 उ रेस 8k m 

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

 द 20/09/.202 

2च े23:27वा 

 टे.डा न द  19वर  

 

 

 

 

 

   

 फयादीचे नाव:- 

 शंकरराव रेवणआ पा क तुरे वय 

55 वष वसाय नोकरी राहणार 

नरसी तालुका नायगाव मोबाईल 

नंबर.9960484829 

 

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीच ेनाव व प ा :- 

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

उिशराच ेकारण.:-  

आज रोजी एम एल सी जबाब ा  

झाल ेव न 

 

खलुास_ सादर िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपी 

यांनी संगणमत क न जु या भांडणाचा राग मनात ध न आरोपी 

मांक एक याने फयादीस आरोपीच े घराच े दसु या मज यावरच े वर 

बोलावून तु या जागेत कंपाउंड वॉल च े कुठे बांधकाम कुठे आह े अस े

हणून िशवीगाळ क न थापडा बु यांनी मारहाण केली व आरोपी 

मंगलबाई व िम ी गंगाधर यांनी नंद कशोर उफ रवी यास चेतावणी 

दऊेन आरोपी रवी यांनी फयादी जीव े ठार मार याच े उ शेान े याच े

घराच े दसु या मज याव न ढकलून दऊेन गंभीर दखुापत केली आह े

वगैरे मजकुराच े एमएलसी जबाब व न सपोिन दघे साहबे यां या 

आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास काम ेसपोिन दघ ेयां याकड े

दला आह े 

 

दाखल करणार:- 

psi शखे  पो टे रामतीथ मो नं.9960161935 

 

तपािसक अमलंदार : 

-मा सपोिन दघे मो नंबर 9834255985 
 

पो टे रामतीथ :- 

भारी अिधकारी मा सपोिन दघे मो नंबर 9834255985 

 



             

 

 
 

   
   

 

  
    

      
      

    
    

 

      

   
   

  
     

      
    
  

 

 

 
   

     
   

 

       
    
      

     
     

     
  

 
   

  

 
    

     

 


