
                              

पो. टे. भोकर आ  63/ 2022 कलम 174crpc . द.12/10/2022 

पो. टे चे 

नाव 

आ  .व 

कलम 

आ  .घ.ता.वेळ व 

ठकाण 

खबर दणेा याच ेनाव खलुासा  

भोकर   आमृनं 

63/2022 

कलम 174 

crpc  

 

 

 

 

 

 

 

 आ.म.ृघ.ता.वेळ 

ठकाण -. द. 

11/10/2022 

रोजी वेळ रा ी 

22.15 वाजता 

ामीन ालय 

भोकर पुवस अंतर 

02 क.मी. 

अंतरावर 

 

दाखल - द 

12/10/2022 वेळ 

00:35- टेडा 3 

ख़बर दणेार - डॉ बालासाहबे 

पढंरीनाथ िबराड ेवय 42 वष 

वसाय M.O. सरकारी 

दवाखा भोकर जी नांदडे मोन 

8459358954 

 

मयताच ेनाव -  सिुनल 

च कराज ुभोसल ेवय 25 वष 

रा. सावरगाव भेट ता भोकर  

 

मरणाच ेकारण :- ( ॉड डेथ) 

मृत आव थेत 

खलूासा :- सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी खबर 

दनेार यां या खबरी वरन यातील मयतास द 11/10/2022 रोजी रा ी 

22.15 वाजता उपचार कामी सरकारी दवाखाना भोकर येथे आनल े

असता यास डॉ टरांनी तपासुन मरन पावल े ( ॉड डे) घोिषत केल े

बाबत भी MLC NO 109/3923 सेवक िशवराम गणपत भालेराव 

यां या हा ते ा  झा याने मा. पोिन साहबे यां या अदशेाने आ.म.ू 

दाखल क न पुढील यो य या कायवाहीसाठी बीट पोहकेॉ 2058 कदम 

यां याकड े दला  

:दाखल करणार- पोहकेॉ 2221 दशेमखु पो. टे भोकर मो. नं. 

9823172651 

  तपासीक अमंलदार :. पो. ह.े का. 2058 कदम मोन 9049320582 

पो. टे. भारी अिधकारी.मा.पोनी ी. पाटील साहबे पो. टे.भोकर  

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन उ माननगर   आ  न.ं40/2022 कलम 174 CRPC  माणे दनाकं 12/10/2022 

पोलीस टेशनच े

नाव 

गु हा रिज टर नंबर 

व कलम भादवी 

गु हा प.ना.का/ 

आ. ./ ो ही/घडला व 

दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा 

मोबाईल नंबर आरोपीच ेनाव व 

प ा आरोपी अटक होय नाही 

हक कत 

पोलीस 

टेशनच ेनाव 

उ माननगर 

आ  न ं40/2022  

कलम 174 माणे  

  

--------------------

----- 

चेकिल टची पुतता 

केली अगर कसे:- 

होय  

---------- 

उिशराच े कारण :-  

खबर देणार हा  

दखुात अस यान े

आज रोजी पो टेला 

येवून जबाब 

दलेव न 

--------------------

---- 

आ  घडला 

द.06/10/2022च े

22.00 वा 

----------------------

-- 

ठकाण :-- 

स.द.िव णूपुरी नांदडे  

-------------------- 

 दशा :-पुवस 

10 क.मी  

-------------------- 

आ  दाखल दनांक:-

द12/10/2022वेळ   

12.55वा टे 

डा.न द  16वर 

खबर देणार :- भगवान 

िव नाथ कांबळे वय 55 वष 

वसाय टेलर रा.दाताळा 

ता.कंधार  मो नं 

7385207116 

---------------------- 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 

मयताच े नाव :--  

मरणाचे कारण:-- ताप येत 

अस यान ेिवलाज दर यान 

मृ य ू

खुलासा :-- सादर िवनतंी क , यातील नमुद फयादीची 

मुलगी िहस मागील 15 दवसापासनू ताप येत अस याने 

तीस द.06/10/2022 

रोजी स.द. उ माननगर येथे दाखवले व येथून पुढील 

िवलाज कामी स.द. िव णूपरुी नांदडे येथ ेपाठवल ेअसता 

ती उपचारा दर यान द.06/10/2022 रोजी 22.00 वा 

मृ य ू पावली अशी फयादी व न  बाजसू माणे  

मा.स.पो.िन साहबेांच ेआदशेान ेआ.  दाखल 

तपािसक अमंलदार :-  पो.हे.कॉ /2499भारती  

पो टे उ माननगर मो न9ं579854437 

पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच े नाव व मोबाईल 

नंबर:-स.पो.िन भारती साहबे पो. टे. उ माननगर 

मो.न.ं8378989949 

दाखल करणार:-- HC 2323जामकर पो टे उ माननगर  

मो न9ं970975476 

 

 



 

पो टे धमाबाद गु ाचा कार  गरुन ं 229/22 कलम 279,304 अ भादिव दनाकं- 12/10/20२२ 

पो. टे च ेनाव आ  .व 

कलम 

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

पो ट  

धमाबाद 

 

 

 

 

गुरन नं. 

  

229/2022 

कलम 

279,304

अ भादिव 

 

ग.ुघ.तारीख वेळ व 

 ठकाण- द.09/10/22 

रोजी च े08.30 वा.च े

समुारास ताहरे पठाण याचंे 

घरासमोर रोड या कडेला 

बंनाळी चौकाजवळ ता. 

धमाबाद िज.नादंडे 

 

गु हा दाखल ता. वेळ 

दनाकं- 12/10/२२ रोजी 

13.35 वा. टे डा . 15 

 

 

 

 

 

फयादी- साईनाथ शकंरराव 

संगावार, वय 28 वष, 

वसाय शेती, रा. 

मंगनाळी ता. धमाबाद  

 

आरोपीच ेनाव-  

 

 

मयताच ेनाव- गणेश शकंर 

संगावार वय 40 वष रा. 

मंगनाळी ता. धमाबाद 

 

 

 

खलुासा- सादर िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकाणी यातील 

मयत हा नेहमी माण ेफुलेनगर धमाबाद येथ ेदधू िव  रोड या 

कडेला आला असता िशवाजी चौक धमाबाद कडून येणारा ॅ टर हेड 

मांक ए पी 25 एसी 73 94 व पाठीमागील ॉली चा चालक याने 

आप या ता यातील ॅ टर हयगय व िन काळजीपण ेभरधाव वेगात 

चालवून रोड या कडेला असले या इलेि क िसमट पोलला धडक 

द याने पोल फयादीच ेभावाच ेडो यात पड याने गंभीर जखमी 

होऊन मरणास कारणीभूत झाला. वगैरे मजकुराच ेजबाबा व न मा. 

पो िन साहबेाचं ेआदशेाने वर माण ेगु हा दाखल क न पुढील 

तपास कामी पोउपनी/ वाडकेर याचंकेडे दला आह.े 

दाखल करणार- पोह ेका/1703 भालेराव पो टे धमाबाद 

पो. िन िहबारे  पो. टे धमाबाद मो.नं  

97 64 57 43 33 

तपासीक अमंलदार- पोउपणी  वाडेकर  मो.न 9823562983 

 

 

 



iks-LVs- mLekuuxj felhax ua- 21@2022- izek.ks fn- 12-10-2022   

 

 

 

 

Ikks-LVs-ps 
uko 

Xkq-j-.k @ 
dye 

vk-ez- ?kMyk rkjh[k 
osG  nk[ky osG 

 

Qh;kZnhps uko iRrk eks-ua o 
vkjksihps uko o iRrk vkjksih 

vVd@dls 

gdhdr 

 
 
mLekuuxj  
 

  felhax ua- 
21@2022- 
izek.ks 
 

felhax - ?kMyk rkjh[k osG 
o -fBdk.k  %  
fn- 02-10-2022 jksthps  
07-00 oktrk ps lq ekS- 
ekjrGk rk- yksgk jkgrs 
?k:u  

[kcj ns.kkj %&  
Lakrks”k lkgscjko xokys o; 24 o”ksZ 
O;olk; ‘ksretqjh jk-ekjrGk rk-yksgk 
ft-ukansM eks- 9325443372 

Lkknj fouarh fd]cktwl uewn rk osGh o fBdk.kh ;krhy 
[kcj ns.kkj ;kaps oMhy oj ueqn rk osGh o fBdk.kkgqu 
ukansM ;sFks etqjh dkekdjhrk tkrks Eg.kqu xsys rs ijr 
vkysp ukghr R;kapk ‘kks/k ?ksoqu rs fEkGqu u vkY;kus 
vkt jksth ys[kh vtZ fnY;ko:u felhax nk[ky  

 csiRRkk uko %& lkgscjko l[kkjke 
xokys o; 45 o”ksZ O;olk; ‘ksretqjh 
jk-ekjrGk rk-yksgk ft-ukansM 
 
csiRRkk O;Drhps o.kZu  
jax fuexksjk] ukd ljG] MksGs dkGs] 
dsl dkGs] maph 5-5 QqV] iks’kk[k iWaV 
‘kVZ] Hkk”kk ejkBh ghanh- 

mf’kjkps dkj.k%& vkt jksth iks LVs yk ;soqu rdzkj 
fnY;kus- felhax nk[ky rkjh[k osG  

fn- 12-10-2022 jksthps  
13-38 oktrk uksan dz- 17 
oj- 

Ikks-LVs-iz-vf/kdkjh ;kaps uko o eks-ua &  liksfu ih Mh 
Hkkjrh  
iks LVs mLekuuxj eks ua 8378989949 

iqosZl 18 fd-eh- HksV ns.kkjs vf/kdkjh ;kaps uko  

 Ekk-iksyhl vf/k{kd ;kaps lqpuk & 
nk[ky dj.kkj ;kaps uko %&  
iksgsdkW 2323 tkedj  LVs-
mLekuuxj  
eks-u- 9970975476 

 
riklhd  veaynkj %&   iksgsdkW 2330 dkuxqys iks LVs 
mLekuuxj  
eks aua 7744019830 

 



 

भादिव

भादिव
 
 
 
 
 

िद.11.10.2022 रोजी 
वेळ 22.45 वा. 
फेरोजिदन टाँजजवळ 
सावजिनक रोड 
देगलुर ता. देगलुर  
 
 
 

िद. 12.10.2022 
रोजी वेळ 13.48  वा. 
न द नं 28 वर 
 
 

अजय अमरीश कावड वय 26 
वष यवसाय मजुरी रा. 
देगावरोड देगलुर ता. देगलुर िज. 
मो. .   मोनं. 7385194144 
 
 
 

 

सादर वनती की, नमुद ता. वेळी व िठकािण 
यातील आरोपीतांनी संगणमत क न िफय दीस तु 
कडलवार कडे काम का करतोस त ु फार 
माजलास असे हणुन िशवीगाळ क न 
थापडाबु यांनी मारहाण केली व अिनल िहमगीरे 
याने राँडने डो यात मा न दखुापत केली व िजवे 
मार याची धमकीिदली वगैरे जबाब व न गु हा 
दाखल 
 

पो.हे.कॉ 2822 कनकवळे ने. .  पो. टे. देगलुर 
 

ASI िमरदोडे  ने. पो. टे. 
देगलुर  
 
 

 
पो. िन. ी. माछरे मोनं 9821159844 
 

 

 



 

 

पो. टे.मनाठा आ. .नं 28/2022 कलम 174 crpc दनाकं:-12/10/2022 

पो. टे चे 

नाव 

आ . .न ंव 

कलम 

आ. .घ.ता.वेळ व 

ठकाण 

खबर दणेार चे नाव ह ककत 

मनाठा आ नं 

28/2022  

कलम  174 

crpc 

 दनांक.  

09.10.2022 रोजी 

13.30 वा सरकारी 

दवाखाना िव णुपुरी 

नांदडे 

 

 

आ. .दा.ता.वळे 

दनाकं:-12/10/2022 

रोजी 

14.42वा.न द 

179वर  

 

मरणाच े कारण:- 

कोणतीतरी िवषारी 

औषध िप याने 

 

 

खबर देनार:. ,_ पशे बालाजी 

भुरके वय 19 वष धंदा शेती 

राहणार केदारगुडा तालकुा 

हदगाव मोबाईल मांक 93 

09734337 

    

FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 

मयताच े नावं:-  बालाजी हरी 

भुरके वय 45 वष धंदा शेती 

राहणार केदारगुडा तालकुा 

हदगाव िज हा नांदडे 

 

उिशराचे कारण—--आज रोजी 

कागदप  पो टला हजर 

के यानेHC 

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

यांनी आज रोजी पो टेला येऊन खबर दली क  माझ ेवडील नाम ेबालाजी हरी 

भुरके वय 45 वष राहणार केदारगुडा ह ेदा  िप या या सवयीच ेहोते व दा  

िपऊन मला िजवंत राहण े राहायच े नाही अस े नेहमी हणत होते दनाकं 

09.10.2022 रोजी सकाळी संडासला जाऊन 06.00 वाजता आखा ावर 

परत आल ेव उलटी केली केली यांना िवचारल ेअसता मी जीवनाला वैतागून 

औषध िप ल ूआह ेअस े हणाल े यांना उपचारासाठी सरकारी दवाखाना हदगाव 

व तेथून सरकारी दवाखाना नांदडे िव णुपुरी येथे दाखल केल ेअसताना ते मरण 

पावल े याचं े मरणाबाबत आ ही कोणा िव  काही एक त ार नाही कवा 

कोणावर संशय नाही वगैरे मजकुराची खबर द यांनी माननीय सपोिन साहबे 

यां या आदशेाने अमृता खान क न पुढील तपास ऑि लक चौकशीकामी न द 

मांक 175 मधील कागदप ासह व हीसेरा सह बीट पोना 23 34 यादव 

यां याकड े दल े

तपासीक अिधकारी याचं े नावं:- 2123 िगरी साहबे  पो टे मनाठा मो 

नं.9604822123 

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

मो. .9657719136 

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

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



 

पो. टे िवमानतऴ िमस ग.न.ं  71/2022 दनांक 12/10/2022 
िज हा 

वपो. टे.च ेनाव 
गु हा 

घडला /दाखल/ ा द./वे
ळ 

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

िज हा 
नादंडे, 
पो. टे. 

िवमान-तळ 

 
 
िमस ग घ.ता.वेऴ व 
ठकाण -   दनांक 

11/10/2022 रोजी  
वेळ   दूपारी  
13.00 वाजताच े
सूमारास राहते घ न 
सांगवी(ब)ू,नांदडे 
उ रेस04 क.मी  
 
 
 
 
िमस ग दाखल ता.वेळ - 
दनांक 12/10/2022 

रोजी  
वेळ11.44 टे.डा.नं.13 
 

 

.पो. टे 
िवमानतऴ 
िमस ग.न.ं  
71/2022  
 

 
खबर देणार – मनोहर केरबा 
बू रे,वय 45 वष, वसाय 
मजूरी रा.द मं दराचे 
पाठीमाग,ेसांगवी(ब)ू,नांदडे  
             
मो.न.7498301824  
 
हरवले या चे नाव –   
वणन-उंची 5 फूट,रंग –सावळा 
,अंगात कपडे –पंजाबी से 
काँफ  कलरचा व ओढणी  
,भाषा- मराठी ,िह दी ,बांधा-
सडपातळ,चेहरा –गोल,तीळ-
ओठाच ेखाली,ग दलले ेनाही  

 
खुलासा - नमुद ताऱीख वेळी व 
ठकाणी यातील खबर देणार याची  

ही राहते घ न कोणास काहीएक न 
सांगता िनघुन गेली ती अदयाप 
पावतेो घरी परत आली नाही. तीचा 
आजपावेतो  नातवेाईक व गावाकडे 
शोध घेतला असता िमळून आली 
नाही.  वगैरे मजकुराचे  अज द याने 
मा.पो.िन.सा. यांचे आदशेान े िमस ग 
दाखल क न पूढील शोध व कायवाही 
कामी ASI लोखडंे  यांचेकड े दला . 
दाखल करणार – NPC2609 आकमवाड 
मो.9356438258 
तपास करणार  -HC 2317    पावड े
मो.8888842002 
 
 
 
 

 

 

 

 



पो टे२ अधापर्ू cr no 289. /२०२2date_ 12/10/.२०२2 

पो. टे. च े

नाव  

गुरन / आ.म ृ/ 

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  

अधापूर् ो गु र 

न_289/२०२२

कलम ६५ई 

म ु ो ॲ ट 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 12/10/_202२रोजी 

वेळ 10..2० वा समुारास 

नांदसुा जाणारे रोडलगत 

टनप ा या शेड या बाजसू 

खुरगाव िशवार पािचमसे 

25क . मी . 

 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 12/10/-202२ च े 

16.02वा.  

 

न द नंबर :- 17 वर  

 

 

फयादी च ेनाव : मोह मद त यब अ बास वय 57 

वष वसाय ओपनी नेमणूक पोलीस टेशन अधापरू 

मोबाईल नंबर. मो no_9765444306 

 

आरोपी च ेनाव _ 

 FIR दल ेका होय/नाही :- _होय 

आरोपी अटक___ 

 

: िमळाला माल_ एका नायलॉनच ेपांढ या रंगा या 

िपशवीम य ेदशेी दा  िभगरी सं ा च े      १८० ml 

मतेच ेएकूण 13िसल ्बंद काचे या  बॉट या येक 

बॉटल क अ 70/ . माण ेएकूण 13सीलबंद काचे या 

बॉट या  एकूण _910 पयाचा मल क. अंदाज े

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपी हा िवना परवाना बकेायदशेीर री या 

ो. ग.ु र न.चा माल दशेी दा  भ गरी सं ा 180ml च े

13िसल ्बंद बॉटल ् ती 70 . माने असा एकुण 

910/_ पयाचा माल आरोपीने ता यात बाळगून 

चोरटी  

 वी         कर याच ेऊददशेा ंने ता यात बाळगुन 

िमळून आला. महणून गु हा. 

दाखल करणार_ ेड psi वड पो. ठाण ेअमलदर पो टे 

अधापूर    मो. न_9637101945 

तपािसक अमलदर_पो . ना.p.n.च हाण 

मोno_9356283717 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. िन    . जाधव साहबे पो. 

टे. अधापूर् मो. नं. _ 7798834263 

 

 

 

 



iksLVs eqn[ksM xqjua 208@2022 dye 307] 326] 324] 143] 147] 148] 149] 506 Hkk na fo fn-12@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  
eqn[ksM 
 

 

xqUgk  ?k- rk-osG fBdk.k-%&  
fnukad 08A10A2022  jksth 
ps 10%15 oj fQ;kZnh P;k 
'ksrkr eqn[ksM if'pesl 
10fdyksehVj 
 
 fn’kk o varj  
 if'pesl 10 fdeh 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG- %& 
fn-12@10@2022 
osG 14%51 ok LVs'ku Mk;jh 
uksan 10 oj 
 
mf’kjkps dkj.k %& 
vkt jksth ,e-,y-lh- 
tokc dkxni= izkIr 
>kY;ko:u xqUgk nk[ky- 
 

 
xqjua 208@2022 
dye 307] 326] 
324] 143] 147] 
148] 149] 506 
Hkk na fo  
 
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&  
laHkkth ckykth xk<s 
o; 28o"kZ O;olk; 
'ksrh  o fdjk.kk nqdku 
jkg.kkj fpyfiaijh 
rkyqdk eqn[ksM ftYgk 
ukansM tkr&ejkBk  
 eksckbZy uacj 
8552081912 
 
vkjksihps ukao %&   
 
vkjksih vVd %& ukgh  
 

[kqyklk %&  
lfou; lknj fouarh dh oj uewn  rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksiharkuh xSj dk;|kph eaMGh teowu ;krhy fQ;kZnh gk fdjk.kk 
nqdkukps lkeku vk.k.;klkBh eksVjlk;dyus tkr vlrkuk [kqtMk 
f'kokjkrhy xksihukFk paædjs ;kaps ikuiêh leksj eVjsy [kk.;klkBh 
Fkkacyk vlrk vkjksihauh v‚Vks leks:u [kqtMîkdMwu ;ssÅu fQ;kZnhl 
ekxhy fnukad 30@09@2022 jksth ?kjkleksj dpjk Vkd.;kps dkj.kko:u 
gkrkr pkdw ] yks[kaMh jksMus fQ;kZnhps mtO;k gkrkoj ek:u xaHkhj 
nq[kkir d:u o nksUgh ik;koj ?kko d:u] mtO;k gkrkoj yks[kaMh j‚M 
us o xtkGhus MksD;kr ek:u nksUgh ik; o mtok gkr QzWDpj d:u Mksds 
QksMys  o ftos ekj.;kps mís'kkus ekjgk.k d:u [kkyh tfeuhoj ikMwu ] 
ftos ekj.;kph èkedh fnyh oxSjs ,e-,y-lh- tokc o:u ekuuh; iks-fu- 
lkgsc ;kaps vkns'kkus oj çek.k xqUgk nk[ky- 
nk[ky dj.kkj & liksmifu 'ks[k xkSl 

rikfld vaeynkj & iksmifu ;koyhdj eWMe 8379089710 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks-fu- 'kekZ  lkgsc iks-LVs-eqn[ksM eks-ua-

9822190321 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & iks-fu- 'kekZ  lkgsc ] iksmifu 

;koyhdj eWMe  gs fnukad 12@10@2022 jksth ps  15%34  ok uksan ua- 12  

oj jokuk 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq  

 

 

 

 



पो. टे तामसा.गु.र..न.ं94/2022 कलम 379 भा.द.वी माण.े दनाकं 12.10.2022 

पो. टे च े

नाव 

ग.ुर.नं  व 

कलम 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण फयादी चे नाव ह ककत 

तामसा ग.ुर.नं:-

94/2022 

कलम:-- 

379 

भा.द.वी 

माण.े 

 

 

 

 

दनाकं:- 05.10.2022 च े

सायकंाळी 05.00 वाजता ते 

द 12.10.2022 रोजी 

सकाळी 07.00  वाजताच े

समुारास हदगाव रोड तामसा. 

 

ग.ुद.ता.वेळ दनाकं:-

12.10.2022च े15.04 

वा.न द नं  15  वर . 

 

गेला माल- सोयाबीन चे 

40क े एकुण वजन 20 टल 

ती टल 4500/- पये 

माण ेएकुण 90,000/- पय.े 

फयादी:-- गो वद 

िवजय लाभशेटवार 

वय 53 वष 

रा.तामसा तालुका 

हादगाव िज हा 

नांदडे मो नं :-

8007581199 

 

FIR त दली का? 

:--होय. 

 

आरोपी च ेनाव व 

प ा --आ ात  

 

सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी  

यातील  फयादी याचं ेहदगाव रोड तामसा येथील ंकटेश अँ ो वेअर हाऊस म य े

ठेवलेल ेसोयाबीनच े40 क े एकूण वजन 20 टल ित टल 4500/- पये 

माण ेएकूण 90,000/- पयाच ेकोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेले आह ेवगैरे 

फयाद द याने  माननीय सपोनी साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल. 

 

तपासीक अिधकारी याचं ेनाव:-HC 2498 क याणकर 

पो टे.तामसा मो नं:--9284038840 

दाखल करणार :- PSO HC 83 राठोड पो टे तामसा मो नं:- 9960425932 

 

पो. टे भारी अिधकारी यांच ेनाव व मोबाईल नंबर:-दळव ेस.पो िन. पो 

टे.तामसा मो नं:--7744827771 

केलेला तपास:-- 

मा.पोिलस अधी क यां या सचुना:-- 

 

 

 

 

 



 

पोलीस टेशन रामतीथ भाग 6गरूण 164/2022 कलम 283 भा द िव मान े द 12 /10/2022 

पो. टेच े

नाव 

गुरन.व कलम गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. 

वेळ 

फयादीच ेनाव प ा व मोनं , आरोपीचे 

नाव व प ा , आरोपी अटक होय/  नाही 

हक कत 

रामतीथ  गुरनं:164/2022

कलम,,283IPC 

 

 

 

उिशरा च ेकारण:-  

 दनांक 12/ 10/2022 

रोजी 10.30 वाजता  

नस  ते मखेुड   जाणारे 

रोडवर नूरी  ह स  

जवळ उ रेस 8 कमी  

 

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द.12/10/2022 च े

16.18   वा टे.डा न द 

 16 वर  

 

 

    

 फयादीच ेनाव: िशवाजी गणपत ी 

सागर   वय 48 वष धंदा नोकरी पो का 

बन 2684  पो टे रामतीथ तालकुा 

िबलोली मोबाईल नंबर.9049224228   

 

FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीच ेनाव व प ा :-  

आरोपी अटक:- CRPC 41 A नोटीस  

 

खलुासा_ सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपीने आप या ता यातील िजप    ह े रोडवर 

म यभागी उभा क न र तयाच ेपरी थीती कडे दलू  क न 

येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमाण होऊन वासां या 

जीिवतास धोका िनमाण होईल अशा ि थतीत उभा केललेा 

िमळून आला वगरेै  फयादव न मा,सपोिन  साहबे यां या 

आदशेाने गु हा दाखल 

 

दाखल करणार HC2062कोरके मोन.9421296127  

तपािसक अमलदार-पोहकेा 

2079 तमलूरे मोनं.7068032440 

पो टे भारी अिधकारी__API दघ ेसाहबे.मो+91 98342 

55985 

 
 

 

 

 



पोलीस टेशन रामतीथ भाग 6गरूण 165/22 कलम 283 भा द िव माने द 12 /10/2022 

पो. टेच े

नाव 

गुरन.व कलम गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. 

वेळ 

फयादीच ेनाव प ा व मोन ं, आरोपीचे नाव 

व प ा , आरोपी अटक होय/  नाही 

हक कत 

रामतीथ  भाग 6 

गुरनं:165/2022

कलम,,283IPC 

 

 

 

उिशरा च ेकारण:-  

 दनांक 12/ 10/2022 

रोजी 11.30 वाजता  

नस  ते मखेुड   जाणारे 

रोडवर कँलन या   

जवळ  नस  ता.नायगाव 

उ रेस 8 कमी  

 

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द.12/10/2022 च े

16.48   वा टे.डा न द 

 18 वर  

 

 

    

 फयादीच ेनाव: िशवाजी गणपत ी सागर   

वय 48 वष धंदा नोकरी पो का बन 2684  

पो टे रामतीथ तालकुा िबलोली मोबाईल 

नंबर.9049224228   

 

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीच ेनाव व प ा :-  

आरोपी अटक:- CRPC 41 A नोटीस  

 

 

खलुासा_ सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपीने आप या ता यातील अँटो   ह े 

रोडवर म यभागी उभा क न र तयाच ेपरी थीती कडे 

दलू  क न येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमाण 

होऊन वासां या जीिवतास धोका िनमाण होईल अशा 

ि थतीत उभा केललेा िमळून आला वगैरे  फयादव न 

मा,सपोिन  साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल 

दाखल करणार HC2062कोरके मोन.9421296127  

तपािसक अमलदार- पोहकेा 2079 तमलूरे 

मोनं.7068032440 

पो टे भारी अिधकारी__API दघ ेसाहबे.मो+91 

98342 55985 

 

 

 

 

 



                                                                  

   
  

      

  

  
 

   
   

    
   

  
   

 

 

 
    

 

     
     

   
   

 
      

   

 
      

   
  

 
        

      
      

      

 
   

  

 

                
         

        
      

     
      
       
        
       

        
      

       
        

     
 

 

 

       



 

 

   DCR) पो. टे. कंधार .गु.र.न.314/2022 क.12(अ) महारा  जुगार अिधिनयम    द.12/10/2022. 

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 

  कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गु.र.न. 314/2022 

कलम  12( अ) महारा  

जुगार अिधिनयम.  

घडला:- द.12/10/2022 च े

18.45 वा.   सुमारास   

तहसील कायालय समोर 

रोडवर पि मेस                                                                                                                             

01. K. m.                        

. 

 

 

 

गु हा दाखल:- द. 

12/10/2022 वेळ. 19.52 

वाजता टेशन डायरी न द  

31वर.  

 

फयादीच ेनाव :- आ द य िनवृ ीराव लोणीकर 

वय 35 वष वसाय - नोकरी सहा. पोलीस 

िनरी क नेमणूक पोलीस टशेन कंधार मो:- 

9422336474. 

 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:-(.  

 

 दाखल करणार:--ASI/ कांगणे साहेब 

                       पोलीस टेशन कंधार 

                      मो. नं. 9421761652. 

आरोपी अटक:- नाही 

िमळाला माल:-  एकूण नगदी 580-/ पये. व 

जुगाराच ेसािह य. सह िमळून आला. 

खुलासा;  

           नमूद तारीख ,वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेशीर   र या  

िमलन नाईट नावाचा  मटका जुगार खेळत वर  

खेळवीत असताना ता यात 580 /- पये व जुगाराच े

सािह य सह  िमळून आला वगैरे  फयाद व न गु हा 

दाखल .         

तपासी अंमलदार:- ----2059 सानप साहबे       

पो. टे. कंधार मो.9421849989. 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

              मा. पो.िन पडवळ साहेब.  

              मो. .9420841070. 

भेट दणेारे अिधकारी च ेनाव मो. . 

 

केलेला तपास:- 

मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 

 



 

(DCR) पो. टे. कंधार .गु.र.न.315/2022 क.12(अ) महारा  जुगार अिधिनयम.          द.12/10/2022. 

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 

  कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ुर.न. 315/2022 

कलम  12( अ) महारा  

जुगार अिधिनयम.  

घडला:- द.12/10/2022 चे 

16.10 वा.   सुमारास  मौजे 

कु ळा िचकन मटन माकट येथे 

दकुानासमोर दि णेस                                    

22. K. m.                        . 

 

 

 

गु हा दाखल:- द. 12/10/2022 

वेळ. 20.30 वाजता टेशन 

डायरी न द  32 वर.  

 

फयादीचे नाव :- सखाराम ंकटराव नवघरे वय 50 

वष वसाय - नोकरी -HC/ 2135 नेमणूक  था. गु. 

शा. मो:- 79722809334. 

 

 

FIR त दली का:- होय 

 

 

आरोपी नाव व प ा:-(  

 

 

 

 दाखल करणार:--ASI/ कांगण ेसाहबे 

                       पोलीस टेशन कंधार 

                      मो. न.ं 9421761652. 

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

िमळाला माल:- दो ही आरोपीकड े एकूण नगदी 

2310-/ पये. व जुगाराचे सािह य. सह िमळून आला. 

 

खुलासा;  

           नमूद तारीख ,वेळी व ठकाणी यातील आरोपी हा 

िवनापरवाना बेकायदशेीर   र या  िमलन  नावाचा  

मटका जुगार खेळत वर  खेळवीत असताना ता यात दो ही 

आरोपी कड े2310 /- पये व जुगाराचे सािह य सह  

िमळून आला वगरेै  फयाद व न गु हा दाखल .  

         

तपासी अंमलदार:- ----2730 टाकरस साहबे       पो. टे. 

कंधार मो.. 

 

 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 

              मा. पो.िन पडवळ साहबे.  

              मो. .9420841070. 

 

भेट दणेारे अिधकारी चे नाव मो. . 

 

केलेला तपास:- 

 

मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 



 

पो. टे. च ेनाव कनवट  गुरन नं.  :- 199/2022  कलम :- 12(अ) मजकुा द. 12/10/ 2022 

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

घडला व कलम  

गुरन / आ.मृ / पनाका / िम सग घडला व 

दाखल  

फयादी च ेनाव व प ा व मो. नं. 

आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 

अटक होय / नाही 

                 ह ककत  

कनवट  गरुन नं.  :- 199/2022  

 

कलम :- 12(अ) मजुका  

 

 

 

 

िमळाला माल- मटका 

जुगाराच े साही य व नगदी 

5370 पये.  

 

 

 

गु हा घडला ता. व वेळ :- 

द. 12/10/ 2022 रोजी 20.10 वा. च े

सुमारास भाजी माकट कनवट उ रेस 01 

कमी  

 

 

ठकाण :-भाजी माकट कनवट उ रेस 01 

कमी  

 

 गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 12-10-2022 च े21:32वा.  

 

न द नंबर :- 29 वर  

 

उिशरा च ेकारण :-  

 

 

दाखल करणार :- pso hc /915 राठोड 

पो. ट.े कनवट 

 मो. नं. 9850143382 

फयादी च ेनाव:- िमथुन िव नाथ 

सावंत वय 32वष वसाय-नौकरी 

पोलीस उप िनरी क नेमणूक 

पोलीस टेशन कनवट  ता. 

कनवट िज. नांदडे  

 मो. नंबर 9856935555  

 

 

आरोपी च ेनाव :-  

 

FIR दले का होय/नाही :- होय. 

 

आरोपी अटक :-  

 

 

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपी ह े बेकायदशेीर र या िमलन नाईट 

ओपन नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळिवत 

असताना मटका जुगाराच ेसाही य व नगदी 5370 . 

सह िमळुन आले. वगैरे मजकुराचे फयाद व न मा. स. 

पो. िन. वाठोरे साहेब यांचे आदशेाने गु हा दाखल 

क न पुढील तपास npc /1326 चौधरी यांच े कड े

दला.  

 

तपािसक अंमलदार :-  npc 1326 चौधरी 

पो. टे. कनवट  

मो. नं.915813034  

 

पो. टे. भारी अिधकारी  

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

कनवट  मो. नं. 9422242568 

 

 

 

 



 

                                            
                                                                                  

 पो. टे िवमानतळ िमस ग.न.ं  72/2022 द 12.10.2022  
 

अ. 

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

1 2 3 4 5 6 8 
1 िज हा नांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 
 
िमस ग घ.ता.वेऴ व 

ठकाण -   दनांक 

07/10/2022 रोजी  वेळ 

सकाळी 07.00 वाजताच े

सूमारास राहत े घ न 

पोण मानगर नांदेड  

उ रेस 01 क.मी  
 

 
गु हा दाखल ता. वेळ – द 

12.10.2022 रोजी वेळ     

21.38  वा टे.डा. 39 

 

 

 

पो. टे िवमानतऴ 

िमस ग.न.ं  

72/2022  

खबर देणार –  
 
हरवले या चे नाव –  अमोल िभवाजी भालरेाव वय 35 वष  

रा. पोण मानगर नांदेड मो. 9767366356 
 
उशीराचे कारण- आज रोजी खबर द यान े
 
वणन- रंग सावळा, उंची  पाच फुट, नाक सरळ, डोळे म यम, 

चेहरा लांबट, केस काळे बारीक, बांधा सडपातळ, सोबत अटँो 

MH 26 BD 2818 व मो.न.9767366356, पोषाख भग ा 

रंगाच ेशट पांढरी पँ ट 

खुलासा - नमुद ताऱीख वेळी व ठकाणी यातील खबर 

देणार यांचा मुलगा हा वरील मांकाचा अँटो घेवुन घ न 

गेला तो अ याप पावेतो परत आला नाही यांचा 

नातेवाईक व नांदेड शहरा म य ेशोध घेतला पंरत ु िमळुन 

आला नाही. वगैरे मजकुराच े  अज द याने मा.पो.िन.सा. 

यांचे आदशेाने िमस ग दाखल क न पूढील शोध व 

कायवाही कामीASI कु ळेकर  यांचकेड े दला . 
 
दाखल करणार – HC 748 कनाके  मो.नं. 9923888322 
 

 
तपास करणार  - ASI कु ळेकर मो. 9923696704 

 

 

 

 

 



 

         पोलीस ठाण ेमुखेड    गु र  नं 304/2022 कलम 324...323.504.506 34.भा द िव   दनाकं 12/10/2022 

पो टेच ेनाव  ग ुर न नं व कलम गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  व 

दाखल ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो नं, 

आरोपी नाव  व प ा  

 हक कत 

पो टे मखुेड  गु र  नं 304/2022 

 कलम 

324...323.504.506 

34. 

भा द िव माण.े 

 

गु हा घडला ता वेळ:-  दनांक – 

11/10/22 रोजी च ेवेळ रा ी 9.00 

वाजता च ेदर यान फयादीच ेघरासमोर 

मोज ेजांब बु कु तालुका मुखेड. 

 

 

 

 

------------------ 

 गु हा दाखल ता वेळ:- द 12/10/22 च े

वा 

 टे. डा . न द 16वर 13:07 वा  

---------------------- 

गु हा दाखल करणार पोहे का भुताळे बन 

2433 पोलीस टेशन मुखेड. 

 

तपासीकअंमलदार_ पोह ेका गीते 

बन1265 पो ट मुखेड न मो 

.8007807771 

 

 

फ या द नाव व प ा-शेख 

फरीद नस ीन मुजावर वय 

60 वष वसाय शेती राहणार 

जांब तालुका मखुेड िज हा 

नांदडे मोबाईल मांक 

9309552098. 

 

 

FIR त दली का:- होय 

--------------------+  

 

आरोपीचे नाव:-   

 

  

 

 

 

खुलासा:- सादर िवनंती क ,वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपी तानी संगणमत क न 

फयादीच ेमे णीचा मुलगा नामे खाजा अ दलु मुजावर 

हा फयादीच ेघराकडे पळत आला व मला) यांनी मला 

मारहाण करीत आहते असे सांिगत याने फयादी 

भांडण सोडवीत असताना तू आम या भांडणांम ये 

येणारा कोण असे हणून आरोपी मांक 2  याने याचे 

हातातील काठीने डो यात मा न दखुापत केली व 

फयादीचा मुलगा नामे करीम शेख फरीद हा पण 

भांडण सोडिव यात आला असता यास पण वरील 

दोघांनी थापडा बु यांनी  मारहाण केली व िशवीगाळ 

क न तू जर आम या नादाला लागलास तर तुला िजव े

मारतो अशी धमक  दली वगैरे जबाब व न मा य 

पोलीस िनरी क साहेब यां या आदशेाने  गु हा दाखल. 

तपािसक  अिधकारी  पोह ेका 1265 गीते पो ट मखुेड  

मो नं. .8007807771 

----------------------  

पो. टे . भारी. अिधकारी.  

पो.िन गोबाडे , साहेब मो.न. 9850072078 

 

 



        

(DCR)  पो. टे. कंधार गु.र.न.316/2022 व कलम 324,323,34.IPC द.12/10/2022. 

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 

 कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु.र.न 

316/2022कलम 

324,323,34.IPC 

द.12/10/2022 .  

 

घडला:- 

द.12/10/2022 चे 

सायंकाळी 17.00 

वाजता च ेगणपरु तांडा 

( िबजेवाडी) फयादीच े

घरासमोर दि णेस 12. 

क. मी .  

 

 

 गु हा दाखल:- 

द.12/10/2022वेळ 

22.44 टेशन डायरी 

न द 36 वर 

 

 

दाखल करणार:- 

  Asi कागणे पो. टे. 

कंधार 

मो. 

फयादीच ेनाव: बालाजी मा ती राठोड  

वय 32 वष, वसाय शेती ,रा. गणपुर 

तांडा (िबजेवाडी) ता. कंधार िज. नांदडे 

मो. नं. नाही.  

 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:-( 

 

उिशराच ेकारण:- 

 

 आरोपी अटक:-  

 

 

गेला माल:-  

खुलासा; सादर िवनंती क  यातील ठकाणी यातील  फयादीने यातील 

आरोपी मांक एक यास हणाला क  मला बिहणीकडे जायच ेआहे मला 

माझी मोटार सायकल द ेते हा आरोपी मांक एक हा फयादीस हणाला 

मोटार सायकल म ये तेल नाही ते हा फयादी यास हणाला मी तेल 

टाकतो माझ ंमी चालवतो मला मोटार सायकल द ेअसे हणतात आरोपी 

मांक एक याने थापडाने मा न दाबून धरले व आरोपी मांक दोन याने 

तेथे पडलेला दगड हातात घेऊन फयादीच ेडो यात मा न डोके फोडून 

दखुापत केली वगैरे जबाबाव न मा.पो. िन साहेब यां या आदशेाने गु हा 

दाखल. 

 

 तपासी अंमलदार: hc 2059 सानप  पो. टे. कंधार मो. .+ 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. +  मा..पो.िन. पडवळ साहबे. 

 

भेट दणेारे अिधकारी च ेनाव मो. . 

 

 

 



 

         द.12/10/2022. 

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 

 
 

 

 

 

    
 

      

  

     
   

 
 

  
  

   

  

   
   

   
  

  
   

   

       
     
      

     
      

         
       

     

         

 



 

                           द.12/10/2022. 

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 

 
 

 

 

 
    

       
   

     
   

   
   

 

   

  

    
  

   
  

  
  

 

   

           

        
      

       
      

       
          
 

     

         

 



 

          
  
 

    
 

         
           

  
  

 
 

 
 

 

 
  

      
  

       
  

    
  

  
   

 
      

 
    

   
    

   
   

        
        

       
        
         
       

 
       

    

 
          

    

 

 

 

 

 



 

पो टे च ेनाव मुदखेड भाग 1 ते 5 गुरन 209/2022 कलम 143,147,149,323,504,506 भादवी दनाकं 12/10/2022 

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/आरोपीच ेनाव व 

प ा 

हक कत  

 मुदखेड 

 

 

 

भाग 1 ते 5 गुरन 

209/2022 कलम 

143,147,149,323, 

504,506 भादवी 

गु हा घडला - दनाकं 

12/10/2022 च े

20.00  वाजता या 

सुमारास फयादी च े

घरासमोर साठेनगर 

तालकुा  मदुखेड िज हा 

नांदडे पि मेस 01 

कमी 

 

गु हा दाखल - दनाकं 

12/10/2022 च े

23.04 वा न द नंबर 

20 

फयादी च ेनाव -  

आरोपी च ेनाव -  

दाखल करणार - ASI शेख पो टे मदुखेड 

  

खलुासा -सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख 

वेळी व ठकाणी यातील  आरोप तांिन 

गैरकाय ाची मंडळी जमुन घराच े दारास दगड 

मा न फयादी बाईस व यां या मलुास लाथा 

बु यािन मारहाण क न िशवीगाळ क न धमक   

दली  वगैरे जबाब व न वर माण े गु हा 

दाखल.  

 

तपािसक अमंलदार ASI बी. ी.िग  े

नेमणकू पोलीस टेशन मुदखेड   

मो.नंबर 8329115398 

 

 

 

 



 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



                             
            

 
 

             

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

     
    

  

 
      
   

 

 
    

    
    

   
     

    
 

 
   
    

     

 

 
   

    
   

      
    

 

      
      
        

        
        

        
        
     
      

   
  

   

 
   

   
   

    
    

 



 

 

 

 
 
 
 
 

िद 12/10/2022 रोजी   
वेळ 02.00  चे पुव   नांदेड 
कडे  जाणारे  रोडचे  डा या 
बाजुस  MIDC खानापुर  
येथे संजय  कोनेरे  यांचे 
शेताजवळ  मौ खानापुर 
िशवार ता देगलुर  
 
 
 

िद.  12/10/2022 रोजी 
वेळ 23.05  वा. न दनं. 38   
वर 
 
 

पो ना 507 कदम  

वय  
50   वष यवसाय –नौकरी  पो 
ना 2437 न ◌ेपो टे देगलुर  
  
 
 

सादर वनतीकी,  नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील 
अ ात  वाहन चालकाने  अ ात पु ष  वय अंदाजे 
40 ते 50  वष  यास आपले वाहन हयगई व  
िन काळजी पणाने चालवुन  भरधव वेगात जोराची 
धडक देवुन  गंभीर जखमी   क न   याचे मरनास  
करणीभुत झाला  व याचे  अ ात वाहनासह पळुन 
गेला  वगैरे व न गु हा दाखल  
 
 
 
 

–पो उप िन मंुडे सर मोनं 
 
 

 
पोिन ीमाचरेमोनं 9821159844 
 
 
 
 



ने.  पो. टे. देगलुर 

 


