
  पो. टे. कंधार    आ.म.ृन.55/2022   कलम 174 CRPC  द.19/09/2022. 

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 

 

  कंधार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.म.ृन. 

55/2022 

कलम  

174 

CRPC.  

  आ.म.ृघडला:- 

द.15/09/2022  चे  

18.00 वा. सरकारी 

दवाखाना िव णुपुरी 

नांदडे. उ रेस 

प ास कमी 

 

आ .म.ृदाखल:- 

द.19/09/2022  

वेळ 11.01 

वा. टेशन डायरी 

न द  11 वर.  

 

 

. 

 

 

खबर देणार :-  

सपोउपिन. एम.के.गोटमवाड 

पो. टे. नांदडे ामीण मो. 

नं.नाही.. 

 

FIR त दली का:- होय 

 

 मयताच े नाव व प ा,, :-  

पंिडत यशवंतराव तेलंग वय 

66 वष, रा. गऊळ   ता. 

कंधार िज.नांदडे. 

 

उिशरा च ेकारण :- 

 अचानक उल ा होऊन 

मृ य ू

  

खुलासा; सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळ ठकाणी यातील मयत यास 

याचे राहते घरी अचानक उल ा होत अस यान े यास याचे नातेवाईकांनी 

थम िवलाज कामी   सरकारी दवाखाना कंधार आिण सरकारी दवाखाना 

िव णुपुरी नांदडे येथे शरीर केले असता मरण पावला वगरेै मजकुराच ेखबर व डेथ 

MLC कागदप  आज रोजी ा  झा याने  वर माण ेआ  दाखल . 

 

दाखल करणार:- --      

  hc 1735  बाबर साहबे पोलीस टेशन कंधार 

 

तपासीक अमलदार:-- -- 

NPC 548 काळे नेमणकू पोलीस टेशन.  कंधार मो.  :-9049575777 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

    मा. पो. िन. पडवळ साहबे  पो . टे.  कंधार मो . . 9420841070.  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

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

िद 19/9/22 रोजी 10.45 
वा नवीन बस थानक 
समोर  देगलुर  
 

िद.19.09.2022 रोजी 
 वेळ   12.10 वा 
.न दनं  23 
 

रामचं  िकशनराव काळे   
वय 45 वष यवसाय 
नोकरी पोहेकाँ 832 पो टे 
देगलुर मोनं 
8830899396 
 

  
  

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीने आप या ता यातील अँपे   ऑटो या 
चालकाने याचे ता यातील वाहन हे सावजिनक रोडवर  
येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनम न केला व 

वाशयाचे िजवीतास धोका िनम न होईल अशया 
थतीत रोडचे  म यभागी समोर   उभा केलेला िमळुन 

आला  
     वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
  

  
सपोउपिन शेख  .ने. पो टे देगलुर

पोहेकॉ 1984 सकनुरे   पो टे देगलुर
 

 
पोिन ी माछरेसाहेब   9821159844  
 

 



                   

िद 19/09/22 रोजी 
12.00 वा जुने 
बस थानक समोर 
देगलुर  ता देगलुर  
 

िद 19.09..2022 रोजी 
वेळ   12.34 वा.न दनं  
24 
 
 

 ि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 यातीलबजाज िडझेल  
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 शेख   .ने. पो. टे.देगलुर 
  

पो.हे. का. 2462 क े  पो टेदेगलुर
 

 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 

 



पोलीस टेशन अधापरू  ग.ुर.न 277/2022  कलम 379  भा द वी तारीख   19/09/2022 
 

पो टे 

नाव  

गु र न  कलम गु हा फयादी व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापूर गु .र.न 277/2022  

 कलम  

379  , भा द वी  

  

 

 

गेला माल:- 

 मोटर सायकल  

ले डर नं MH-22-

AQ-2857 का या 

रंगाची कमती 

45000/- पयाची  

 

िमळाला माल :-िनरंक 

 

गु हा घडला तारीख वळेी व ठकाणी 

दनाकं 13/09/2022 रोजी 

13.00ते16.00वाच े समुारास स य 

गणपती कमानी जवळ भोकर फाटा 

अधापरू  

 

दि ण े7 कमी 

 

 

गु हा     दाखल  तारीख  

 19/09/2022 

वेळ 14.34   

टे डा  15 

 

फयादी :- 

दगंबर िपता केशव 

िपसाळ वय ते 33वष 

वसाय शेती 

रा.एरंडे र ता .पुणा 

िज.परभणी 

 मो नं 779815595 

 

 

 

 

आरोपी नाव – 

आ ात  

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाण यातील 

फयादी हा स य गणपती कमानी जवळ याची मोटर 

सायकल माकं लडर नंMH-22-AQ-2857 का या 

कमती 45000/- पयाची लावून दशनासाठी गेला 

असताना कोणीतरी अ ात आरोपीने चो न नेली आह े

 

दाखल करणार  

NPC 2544आनेबोईनवाड   पोलीस ठाण े अमंलदार 

पोलीस टेशन अधापूर मो नं 7038518183 

 

तपास  

HC 2045लांडग ेमो नं9673557570  
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पो. टे िवमानतळ गुरन ं 317   /2022 कलम 392, 34 IPC    द.19/09/2022. 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व 

प ा 

हक गत 

. िवमानतळ ग.ुघ.ता.वेऴ व ठकाण- 

 द .19/09/2022 रोजी 

सं याकाळी 21.15 ते 21.30 

वाजताच ेदर यान िसमा िवजय 

सोनकाबंळे यांच े चक  समोर  

हषनगर नादडे  दि णेस 02 

क.मी  

 

गु हा.दा. ता. वेळ-  

द -19.09.2022 रोजी वेळ 

– 13.47 वा टे.डा. 21 

दशा व अंतर – पुवस 2 km 

 

गरुन ं  317   

/2022 कलम 

392, 34 IPC 

 फयादी-  

आरोपी  

-दोन अनोळखी मुल े 25 

ते 30 वष वयोगटातील  

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

यातील  फयादी ही हषनगर येथ ेगलीतील यांचे चक वर दळुन 

आन यासाठी गेले व दळन चक  म य े ठेवुन चक  समोर रोडवर 

ितचे  ओळखीची परंतु नाव मािहत नाही या बाईस बोलत 

थाबंली असता दोन अनोळखी   25 स े 30 वष वयोगटातील 

चोर ानी मोटार सायकलवर येवुन फयादीचे ग यातील 

सो याची चैन कमती 60,000 पयाची जबरीने चो न नेली 

आह े वगैरे मजकुराच े जबाबव न मा.पो.िन.काकड े सा.यांचे 

आदशेान ेगु हा दाखल क न तपासकामी सपोिन िगते सा.यांचेकड े

दे यात आला  

 

दाखल करणार-API जाधव मो.9765902710 

 

तपास करणार -सपोिन िगत ेमो.नं.7387791899 

 
 

 

 



 

iksLVs ps uko Hkksdj  vke ̀ua-55@2022 dye 174 lh vkj ih lh fnukad 19@09@2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko 
Hkksdj  
 
 

vke` -?k- rk-osG fBdk.k-
%& fnukad  
19@09 @2022 ps  16%30 
oktrk  yxGqn 
f'kokjkrhy 'ksrh rkyqdk 
Hkksdj  
 
 
fn’kk o varj & 
fd-eh- 
 
 
 

xqUgk  nk[ky-rk-osG- %&  
fn 19-09-2022  
jksth 19%32 ok  
 uksan ua 24  oj  
 

vke` ua-
55@2022 
dye 174 lh 
vkj ih lh  
 
 
 
 
 

[kcjns.kkjps  ukao %& 
vkuank jkeyq fr?kyokj 
o; 28 o”ksZ O; &’ksrh 
etqjh jk-fno’kh cqnqd 
rk&Hkksdj ft ukansM eka 
ua 9604429337  
 
  
 
 
 
 

Ek;rkps uko   %& 
 o”kkZ ‘kadj rh?kyok< 
o; 40 o”ksZ O; & ‘ksrh 
jkg.kkj fno’kh cqnzd 
yxGqn f’kokj  
 
 
  
 

ej.kkps dkj.k  &fot 
vaxkoj iMqu eR̀;q   
 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o 
fBdk.kh ;krhy [kcj ns.kkj ;kaph [kcjh o:u ;krhy e;r 
o"kkZ 'kadj rh?kyok< gs R;kaps yxGqn f'kokjkrhy 'ksrkr 
fuan.k dke dj.;kl ldkGh 10%00  oktrk xsyh vlrk 
vpkud ikÅl lq: gksÅu <xkapk xMxMkV gksÅu ikÅl 
vkY;kus 'ksrkrhy fyackps >kMk[kkyh mHkh vlrkuk vpkud 
xMxMkV gksÅu frps vaxkoj oht iMY;kus rh tkxhp ej.k 
ikoyh oxSjs [kcjh tckcko:u ekuuh; iksyhl fujh{kd 
lkgsckaP;k vkns'kkus vdLekr eR̀;w nk[ky  
 
 

nk[ky dj.kkj &liksmifu@ no.ks iksLVs Hkksdj eks ua 
9552500385 
  

rikfld vaeynkj&iksgsdkW@ 2138 f’kans iksLVs Hkksdj eks ua 
9552500871   
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iks fu fodkl ikVhy iksLVs Hkksdj 
eks ua 9923104521 
 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &iksmifu djkM iksLVs 
Hkksdj eks ua 9823714385] iksgsdkW@ 2138 f’kans iksLVs Hkksdj 
eks ua 9552500871] fnukad 19@09@2022 jksth ps 20%34 
ok uksan ua-26 oj  jokuk 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw 
 

 



 
पो. टे. माळाकोळी  गुरन.100/2022 कलम 20(अ ),20(ब ), NDPS ॲ ट 1985 भा द िव. माणे िद.19/09/2022 
 

पो. टे. चे नाव      ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल िफय दीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व 
प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हकीकत  
 

  माळाकोळी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन.100/2022 
कलम 20(अ ),20 
(ब ), NDPS ॲ ट 
1985 भा द िव. 

माणे 
 
 
 
 

 गु हा घडला:- िद 19/09/022 चे 
18:05वाजता या दर यान 
आरोपीचे शेतात आ टुर शेत 
िशवार गट नंबर 5/A केळी या 
उ या िपकात प चमेस 15 km 
 
गु हा दाखल:- 
िद.19/09/2022वेळ 
20:54वाजता टेशन डायरी न द 
030 वर       
 
 िवलंबाच ेकारण:-   
 
 
 िमळाला माल :-4865/  गांजा 
04 झाडे वजन 0.973 ॅम 
वजनाचे ित िक.5000/  िकलो 

माणे                         

 िफय दी चे नाव व प ा :- िशवसांब 
सुयकांत घेवारे वय 36 वष यवसाय 
नोकरी सहा यक पोलीस िनरी क ताग 
उषा गु हे शाखा नांदेड मोबाइल नंबर 73 
50 50 72 00 
 FIR त िदली काय:- होय 
 
 
 आरोपी चे नाव व प ा:-  
 
 
दाखल करणार:- NLPC/2623 गु े  पो टे 
माळाकोळी. मोबाईल नंबर:- 
9049168001 

खुलासा;  
           सादर िवनंती की, वर नमूद ता वेळी व 
िठकाणी वरील आरोपीने आपले वतःचे शेतात 
NDPS काय ाअंतगत ितबंधीत केलेले गांजा चे 
शेत लावून ते जोपासले हणून याच ेिव  NDPS 
कायदा कलम 20 ( अ ),20 ( ब) माणे वजन 0. 
973 ॅम वजनाचा कमत 4,865 पयांचा मु ेमाल 
ज त क न आरोपी सह पो ट हजर केला आहे 
वरील मजकुराव न वर माणे गु हा दाखल क न 
पुढील माननीय सपोिन डोके साहेब यांचे आदेशाने 
तपास कामी PSI आडे कडे दे यात आला आहे  
 
तपासी अंमलदार:-  PSI आडे साहेब  
मोबाईल नंबर  
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा.स.पोिन/ डोके  साहेब . पो. टे. 
माळाकोळी 
              मो.8652147575 
 
 

 

 



 

पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न.364/22 कलम 354 ,323 ,504, 506, 34  भा.द.वी.  दनांक 19/09/2022 

पो टे 

च ेनाव 

गु हा रिज टर 

नंबर व 

गु हा घडला तारीख वेळ 

ठकाण/ दनांक 

 फयादी व आरोपी च ेनाव  हक कत 

भोकर गु हा रिज टर 

नंबर व 

कलम.364/202

2 कलम 354 

,323 ,504, 

506, 34  

भा.द.वी.     

 

गु हा घडला तारीख वेळ 

ठकाण 

दनाकं 19- 09- 2022  

रोजीच े  18:00 

वाजता या सुमारास   

शगार वाडी िशवार 

तालकुा भोकर दशा 

उ रेस पाच कलोमीटर   

 

गु हा दाखल तारीख वळे 

दनाकं   19 -09- 2022 

च े  22:44   टेशन 

डायरी न द माकं 31 

 

 

 

 

फयादी : -  

 

आरोपीच ेनाव:- 

 

खलुासा 

सादर िवनंती क  वर नमूद  तारीख वेळी व  ठकाणी यातील  फयादी बाई 

ही शेतात वानरे हाकल यासाठी गेल ेअसता यातील आरोपी ताने संगणमत 

क न आमच े शेताकड े वानर का हाकलून दल े या कारणाव न फयादीस  

िशवीगाळ क न थापड बु यांनी मारहाण क न जीवे मार याची धमक  

दली व आरोपी माकं 1) याने वाईट उ शेान े फयादी या छातीला हात 

लावून लाऊज फाडल ेव िवनयभंग कर या या उ शेाने हमला केला  वगैरे 

मजकुराच े त ारी जबाबाव न माननीय   पोलीस िनरी क साहबे यां या 

आदशेाने   गु हा दाखल 

    

दाखल करणार--  ASI दवणे मोबाईल नंबर 9552500385       

तपासी अमलदार;- H.C.988 आलेवार मोबाईल नंबर  9130550052          

भारीअिधकारी-- माननीय  पोलीस िनरी क  पाटील  साहबे  मोबाईल 

नंबर 99 23 10 45 21  

 

 

 



 





 

iksLVs ps uko & Hkksdj i-uk-dk- dz-&471@2022 Dye 323] 504] 506] 34 Hkk-na-fo-%& fn- 19-09-2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-è-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko &  
 

Hkksdj  
 
 

xqUgk -?k- rk-osG 
fBdk.k-%&  
fnukad 
19@09@2022 
jksth ps 18%00 
oktrkps lqekjkl 
fQ;kZnhps 
?kjkleksj 
g’ehuxj Hkksdj 
rk- Hkksdj   
 
 
 xqUgk  nk[ky-
rk-osG- %&  19-
09-2022 jksth 
20%00 
ok uksan ua 
25oj  

i-uk-dk- dz-& 
471@2022  
Dye 323] 
504] 506] 34 
Hkk-na-fo- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fQ;kZnh ukao %&   
 
 
 
 

 vkjksih %& 
  
 

vkjksih vVd &  ukgh 
 
 

 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh ckbZus vkjksihuk rqeps cka/kdke pkyw vkgs rqEgh ts >kMs rksMys vkgsr 
rs >kMs ukyhr VkdY;kus ukyhps ik.kh gs rqacr vkgs gs dk<wu ?;k vls 
Eg.krkp ;krhy vkjksihrkauh rw dk; djrsl vls Eg.kwu f’kohxkG d:u 
ikBhr ] MksD;kr FkkiM cqDD;kua  ekjgku d:u thos ekj.;kph /kedh 
fnyh vkgs  oxSjs o:u i-uk-dk- nk[ky- 
fVi & ;krhy fQ;kZnh o vkjksih ,dkp xYyhrys vlap ukyhr ik.kh 
rqacY;kps dkj.kko:u okn >kkyk vkgs dk;nk o lqO;LFkspk iz’u ukgh 
‘kkarrk vkgs- 
 
 

nk[ky dj.kkj & liksmifu no.ks iks-LVs- Hkksdj eks-ua- 9552500385 
 

rikfld vaeynkj & iksmifu Jh- vfuy dkacGs iks-LVs- Hkksdj eks- ua- 
9096254358 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks- fu- fOg-,l-ikVhy iks-LVs- Hkksdj eks-u-a 
9923104521 
 

 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 1½ ek- mifoHkkfx; iksyhl vf/kdkjh 
ek- vpZuk ikVhy mifoHkkx ukansM xzkeh.k pktZ Hkksdj eks-ua- 9665479333 
2½ iksmifu Jh- vfuy dkacGs iks-LVs- Hkksdj eks- ua- 9096254358 
gs fnukad 19@09@2022 jksth ps  20%12  ok uksan ua- 26 oj jokuk 
 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw- 
 

 
 



 
 

iksLVs ps uko &Hkksdj i-uk-dk- dz-& 472@2022 dye 323] 504] 506] 34 Hkk-na-fo- fn- 19-09-2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks  

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

xqjua @vk-è-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko &  
 
 
Hkksdj  
 
 
 

xqUgk -?k- rk-osG 
fBdk.k-%&  
fn- 19@09@2022 
jksth osG 17%30 
oktrkps lqekjkl 
fQ;kZnhps ?kjkleksj 
g’kehuxj Hkksdj 
rk- Hkksdj ft- 
ukansM  
 
 
 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-
osG- %&  19-09-
2022 jksth 21%21 
ok uksan ua 30  oj  

i-uk-dk- dz-& 
472@2022 
dye 323] 
504] 506] 34 
Hkk-na-fo-  
 
 
 
 
 
 
 

 

fQ;kZnh ukao %&   
 
vkjksih %& 
 
 
vkjksih vVd &  
ukgh 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihrkauh lax.ker d:u ;krhy fQ;kZnh ckbZP;k ?kjkiq<s lkoZt.khd 
ukyhe/;s fQ;kZnhckbZps ?kjkps cka/kdke pkyw vlY;kus vk.kysyk eq:e 
ukyhr tkowu ukyh rqacY;kus vkjksihrhauh rs ukyh vkrkP;k vkrk dk<wu 
?;k vls Eg.kkY;kus fQ;kZnhus eh m|k ukyh lkQ d:u nsrs vls 
Eg.krkp R;kauh fQ;kZnhyk f’kohxkG d:u ftos ekj.;kph /kedh  nsowu 
gkrkrhy nxMkus ekjY;kus fQ;kZnhl o frps eqykl eqdkekj ykxyk vkgs 
oxSjs tckck o:u iukdk nk[ky - 
fVi & ;krhy fQ;kZnh o vkjksih ,dkp xYyhrys vlap ukyhr ik.kh 
rqacY;kps dkj.kko:u okn >kkyk vkgs dk;nk o lqO;LFkspk iz’u ukgh 
‘kkarrk vkgs- 
nk[ky dj.kkj & liksmifu no.ks iks-LVs- Hkksdj eks-ua- 9552500385 
rikfld vaeynkj & iksmifu Jh- vfuy dkacGs iks-LVs- Hkksdj eks- ua- 
9096254358 
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks- fu- fOg-,l-ikVhy iks-LVs- Hkksdj eks-u-a 
9923104521 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &   
1½ ek- mifoHkkfx; iksyhl vf/kdkjh ek- vpZuk ikVhy mifoHkkx ukansM 
xzkeh.k pktZ Hkksdj eks-ua- 9665479333 
2½ iksmifu Jh- vfuy dkacGs iks-LVs- Hkksdj eks- ua- 9096254358 
gs fnukad 19@09@2022 jksth ps  21%46  ok uksan ua- 30 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw- 

 



 

 

पो टे चे नाव इतवारा नांदेड गरुनं.- 264/2022 कलम 324,323,504,506,34 भादवी  माणे 

 

 

इतवारा गुरनं.- 
264/2022 
कलम 
324,323,504,
506,34 भादवी  

माणे 

गु हा घडला ता वेळ व 
िठकाण -- दनाक -
18.09.2022 रोजी 20.30 
वा.चे सुमारास चंदाबाई 
िकराणा दकुानावर शिनमंदीर 
जुनाम ढा इतवारा नांदेड 

 

गु हा दाखल ता वेळ व 
िठकाण- 

िद.19.09.2022 रोजी 
01.06वा. टे डा . 
002. माणे दाखल 

िफय दीचे नाव-आकाश िप. भगवान 
पवार वय-25 वष रा. नसरतपुर िज. 
नांदेड मो.नं. 9370731874 

 

 

आरोिप - 

खुलासा :-  सादर िवनंती की वर नमुद तारीख वेळी िठकाणी यातील  
आरोपीतानी ◌ े संगनमत क न िफय दीस तु माझे मुलाला का 
बोललास असे हणुन िशवीगाळ क न लेडनी व वेळुचे बांबनेु 
मारहाण क न तसेच थापडबु यांनी मारहाण क न िजवे मार याची 
धमकी िदली वगौरे जबाबाव न मा.पो.िन.सा.यांचे आदेशाने गु हा 
दाखल. 

 

तपासीक अिधकारी ---पो.ना.1218 मठपती पो टे इतवारा नांदेड. 
मो.नं.9422644113 

 

दाखल करणार  -- पोहेकॉ-2438िनरडे पो टे ईतवारा,नांदेड मो.नं. 

 



 

 

  
 

              
       

 

 



 

 

 

 

 



 

पो. टे िशवाजी नगर नांदेड गरुनं:- 346/2022 कलम 392,34 भादवी माणे 
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िशवाजी 
नगर 

गुरनं:- 
346/2022 
कलम 
392,34 
भादवी माणे 
 

ग.ुघ.ता.वेळ व िठकाण :- 
िद.18/09/2022 रोजी  वेळ 
19:00 वा.चे दर यान रे ट 
हाउस ते पावडेवाडी रोउवर 
आई हॉ पटल समोर नांदेड 
 
 
 
 
ग.ुदा.ता.वेळ :-िदनांक 
19/09/2022 रोजी 
वेळ18.04  वाजता  
 टे.डा.17 वर 

 

िफय दीचे नाव:-सोमेश नागेश शेटटी  
वय 34 वष य. यापार रा.यशवंतनगर 
गणेशनगर नांदेड. 
मो. ..9518553055 
 
 
 
 
 
आरोपीच ेनाव:- तीन अनोळखी इसम 
गेला माल :-एक हातातील घडयाळ 
कमती 15000/-  जु.वा. 
िमळाला माल :- 
  
 
अटक ता.वेळ व िठकाण:-   
उशीराचे कारण:- आज रोजी  
पो. टे.ला येवुन त ार िदली.   
 

 

खुलासा :-सादर िवनंती की, नमुद ता.वेळी व िठकाणी यातील 
िफय दी यांचा मे हणा हा सायकल घेवुन बाहेर िफरायला गेला 
आसता िद.18/09/2022 रोजी  वेळ 19:00 वा.चे दर यान रे ट 
हाउस ते पावडेवाडी रोउवर आई हॉ पटल समोर तीन अनोळखी 
इसम MH26 BP 7815 वर आलेले इसमाने मला थांबवुन चेक 
क न उज या हातातील घडयाळ बळजबरीने काढुन घेवुन गेले वगौरे 
जबाबा व न मा.पो.िन. डॉ.एन.बी.काशीकर साहेब साहेबां या 
आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास करणे कामी पोउपिन 
देवकते साहेब  यांचेकडे िदला आहे. 
तपािसक अिधकारी-पोउपिन देवकते साहेब पो. टे िशवाजी नगर,  
नांदेड.  मो.नं .8975761232 
गु हा दाखल करणार :-ASI/घुगे साहेब पो. टे. िशवाजीनगर नांदेड 
मो. नं.9284848994 
ठाणे भारी :- पो.िन. ी एन.बी.काशीकर साहेब पो. टे. 
िशवाजीनगर,नांदेड  मो. नं.9527988931 

 

 

 



 

पो. टे िशवाजीनगर नांदेड गुरनं:- 347/2022 कलम 498अ,323, 504,506,34 भादवी माणे 
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िशवाजी 
नगर 

गुरनं:- 347/2022 
कलम 
498अ,323, 
504,506,34 
भादवी माणे   

 

ग.ुघ.ता.वेळ व िठकाण :- 
अंदाजे िदड वष पासुन ते 
आज पावेतो ह सहनगर 
नांदेड 
 
ग.ुदा.ता.वेळ :- 
िदनांक 19/09/2022 रोजी 
वेळ18.44  वाजता  
 टे.डा.19 वर 
 
 
 
गेला माल :- 
उशीराच े कारण:- आज रोजी  
पो. टे.ला येवुन त ार िदली.  

 

िफय दीचे नाव:- 
 
 
 
आरोपीच ेनाव:- 

 

खुलासा :-सादर िवनंती की, नमुद ता.वेळी व िठकाणी यातील 
िफय दीस ितचा नवरा,सासु,सासरा,िदर,भाया,नंनंद यांनी तु माहे न 
50,000/- . यापार कर यासाठी घेवुन ये हणुन ितचा शारीरीक व 
मानिसक छळ क न ितला उपाशी पोटी ठेवुन ितचा छळ केला वगौरे 
जबाबा व न मा.पो.िन. डॉ.एन.बी.काशीकर साहेब साहेबां या 
आदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास करणे कामी पोना/2116 
गुटटे साहेब  यांचेकडे िदला आहे. 
 
तपािसक अिधकारी-पोना/2116 गुटटे साहेब पो. टे िशवाजी नगर,  
नांदेड.  मो.नं .7972254732 
गु हा दाखल करणार  ्ASI/घुगे साहेब पो. टे. िशवाजीनगर नांदेड 
मो. नं.9284848994 
ठाणे भारी :- पो.िन. ी एन.बी.काशीकर साहेब पो. टे. 
िशवाजीनगर,नांदेड  मो. नं.9527988931 

 

 


