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पोलीस टेशन उ मानगर गुरन1ं80/2022 कलम 435, 427भादंवी दनांक.24/10/2022

पोलीस

टेशनचे नाव

गु हा रिज टर नंबर व कलम गु हा घडला ता . वेळ ठकाण व दाखल

ता. वेळ

फयादीचे नाव व प ा

मोबाईल नंबर, आरोपीचे

नाव व प ा आरोपी अटक

होय /नाही

हक कत

पोलीस टेशनचे

नाव

उ माननगर

गुरन1ं80/2022

कलम 435, 427भादंवी

गु ाचे कारण

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

उिशराचे कारण :--

आज रोजी पो. टेला जबाब

द याने

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

गेला माल :--शेतातील

सोयाबीन जळून अंदाजे एक

लाख प ास हजार पयांचे

नुकसान झाले

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

िमळाला माल :- िनरंक

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

गु हा घडला दनाक दनांक :- 23.10.2022

रोजी चे 21.00 वा. फयादीचे शेतात मौजे

कौडगाव िशवार शेत गट मांक 278 म ये

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

ठकाण :-मौजे.

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

दशा : पूव 19 कमी

गु हा दाखल दनांक:- द-24/10/2022 वेळ

11.02 वा टे.डा न द 10 वर

चेक िल टची पुतता केली अगर कसे :-होय

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

दाखल करणार :-- HC 2323 जामकर पो. टे

उ माननगर

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

फयादीचे नाव:-नारायण

हाद भरकडे वय 45 वष

वसाय शेती राहणार

कौडगाव मोबाईल नंबर 89 75

28 31 51

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

एफआर आय त

दली का :-होय

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

आरोपीचे नाव : अ ात

आरोपी अटक :--- नाही

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

खुलासा :-

सादर िवनंती क वर नमूद ता. वेळी व ठकाणी यातील नमूद

फयादीचे शेतात काढून ठेवलेले सोयाबीनचा गंजी कोणीतरी

अ ात इसमाने नुकसान कर याचे उ ेशाने आग लावून

जाळून150000/- (एक लाख प ास हजार पये) नुकसान केले

वगैरे फयादीव न गु हा दाखल क न माननीय सपोनी

साहेबांचे आदेशाने पीएसआय क े साहेब यां याकडे दला.

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

तपासीक अिधकारी = PSI क े साहेब पो टे उ मान नगर

मो.न.ं9823996314

पोलीस टेशन भारी अिधकार् याचे नाव व मोबाईल नंबर:- स.

पो. िन भारती सा पो. टे. उ माननगर मो.न.ं8378989949

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

मा. पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे:-



पो. टे. कुंडलवाडी.आ न.18/2022कलम174crpc

पो. ट.ेचे

नाव

आ व कलम आ .घ.ता.वेळ व ठकाण फयादीचे नाव/आरोपी चे

नाव व प ा

हक कत

कंुडलवाडी आ

18/2022

कलम 174

crpc

आ घडला ता.वेळ व

ठकाण

द24/10/2022रोजी

08:00. चे पूव वेळ न

नाही मौजे संगम शेत िशवार

नदी पा ालगत पा यात.

मोजे संगम तालुका

धमाबाद.

आ दाखल

द.24/10/2022 रोजी चे

14.31 वा.नोद नं.16वर.

खबर देणार:- िबरा पा

भुजंगराव जंकले वय ४७ वष

वसाय िश क राहणार

हणून तालुका धमाबाद

मोबाईल नंबर 9545300917

मर याचे कारण:- पा यात

बुडून मृ यू

मयताचे नाव:- अनोळखी पु ष

वय अंदाजे 35 ते 40 वष वय

अंदाजे

खुलासा:- नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील एक पु ष जातीचे

अनोळखी ेत वय अंदाजे 35 ते 40 वष वयोगटातील हे शेत संगम

िशवार गट मांक 138 शेताचे बाजूस गोदावरी नदीचे पा लगत

पा यात िमळून आला वगैरे मजकुराचे अजव न आ दाखल क न

मा. सपोनी साहेब यांचे आदेशाने तपास कामी सूयवंशीसर

यां याकडे दला

आ दाखल करणा याचे नाव:- lhc 1314 ीवा तव मॅडम

पो. टे. कंुडलवाडी मो.न.ं.9766461187

तपिसक आमलदार:- psi सूयवंशी सर पो. टे. कंुडलवाडी मो.

पो. टे. .अिध.नाव व मो.न:ं- सपोिन कासले साहेब मो.

भेट देणारे आधी.नाव.मो.न.ं9823017330



घ. ता. वेळ व
िठकाण

त ारदाराचेनाव व प ा व मोनं

पोलीस
टेशन
देगलूर िद. 22.10.2022 रोजी

वेळ सायंकाळी 20.00
वाजताचे दर यान नरंगल
बस थानक

िद.24.10.2022
रोजी वेळ 12.41
वान दनं 17

.

शेख निजर हुसेनसाब वय 37
यवसाय ायवर रा.नरंगल ता.
देगलुर

नातेवाईकाकडे व ईतर शोध
घेतला िमळुन न आ याने आज
रोजी अज िद याने

रंग- गोरा , उंची 5फुट 5
इंच सडपातळ , पोषाख –पांढरा
शट का या रंगाची पॅ ट
, भाषा- मराठी, हदी तेलगु िश ण
10 वी

सादर िवनंती की वर नमुद
तारीख वेळी व िठकाणी यातील खबर
देणार यांचापती नामेशेख निजर वय 37
वष यवसाय ायवर हा िम ासोबत
चहा िप यास नरंगल ब थानक येथुन
िनघुन गेला आज पावेतो िमळुन आला
नाही वगैरे

मजकुराचे अज व न िमस ग
दाखल

Hc 2822 कनकवळे साहेब
पो टेदेगलुर

–
पोहेका 1984 सकनुरे .पो. टे.देगलूर

पोिन ीमाचरेसाहेब 9821159844



गु. घ. ता.वेळ व िठकाण –
िद.23/10/2022 चे 21.15 वा.चे
सुमारास िफय दीचे घरासमोर
जयभवानीनगर ,सांगवी(बू)नांदेड,
उ रेस 5 िकमी
गु हा दाखल ता. वेळ – िद
28.06.2022 रोजी वेळ
13.49वा टे.डा.21

िदशा व अंतर -उ रेस 05िक.मी

पो. टे
िवमानतळ ,नांदेड
गू.र.न.
364/2022 कलम
324, 323, 504,
506, IPC

उशीराचे कारण-
िफय दी यांना
उपचारकामी
पञक िदले असता
िफय दीने आज
रोजी उपचार
क न पोलीस
टेशनला येवून
त ार िद याव न
गू हा दाखल

िफय दी - महेश शंकर
त मलवाड,वय 30
वष, यवसाय मजूरी
राजयभवानीनगरसांगवी(बू
) नांदेड
मो.न.8007815588

आरोपी - –

खुलासा - खुलासा - सादर िवनंती की, वर नमुद
तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफय दी यानी
आरोपीस घरासमोर फटाके वाजवू नका हणून
समजून सांगत असताना यातील आरोपीने
िफय दीस िशवीगाळ क न थापडाबू याने व
हातातील टल या कडयाने डो यात मा न
दूखापत केली व िफय दी व यांचे बिहणीस िजवे
मार याची धमकी िदले वगैरे जबाबाव न
मा.पो.िन काकडे साहेबांचे आदेशाने गू हा दाखल
केला

दाखल करणार –पो.ना 2609 आकमवाड
मो.न.8805647079

तपास-पोहेकाँ पावडे मो.न.8888842002



पो. टे. िवमान-तळ गुरनं 365/2022 कलम 379 भारतीय दंड संिहता 1860

िज हाव पो. टे.चे नाव गु हा घडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत

नांदेड,

पो. टे. िवमान-तळ

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण - दनांक

23/10/2022 चे राञी 23.00 ते

दनांक 24/10/2022 चे 04.30

वाजताचे दर यान

कारे रनगर,नांदेड येथील

राहते घरासमोर दशा उ रेस 4

कमी

गु हा दाखल ता. वेळ – द

24/10/2022जी वेळ 14.10

वा◌.ेडा.21

दशा व अंतर -उ रेस 4

पो. टे िवमानतळ गुरनं

365/2022 कलम 379 भारतीय

दंड संिहता 1860

गेला माल - का या रंगाची

पेलडर लस मो.सा .. MH

26 CA3242 िजचा चेसीस नं.

MBLHAW120MHM20447

व इंिजन

न.ंHA11EDMHM14515

माँडेल 2021 जूनी वापरती

कंमती अंदाजे 45,000

फयादी- साईनाथ अशोक वामी,वय

29 वष, वसाय शेती

रा.सहया ीनगर तरोडा (बू)नांदेड

ह.मू. कारे रनगर, म छी नाईक

यांचे घरी करायान,ेनांदेड

मो.न.9834566618

आरोपी- अ ात

6)दाखल करणार-पो.ना/2609

आकमवाड मो.8805647079

7) तपास – पोहेकाँ पावडे

मो.न.8888842002

खुलासा – सादर िवनंती क,नमूद तारीख

वेळी व ठकाणी यातील फयादीने यांची

का या रंगाची पेलडर लस मो.सा ..

MH 26 CA3242 िजचा चेसीस न.ं

MBLHAW120MHM20447 व इंिजन

न.ंHA11EDMHM14515 माँडेल

2021 जूनी वापरती कंमती अंदाजे

45,000 ही घरासमोर झोपी गेले

असता कोणीतरी अ ात चोरटयाने

यांची मोटारसायकल चो न नेली आहे

वगैरे मजकुराचे अजाव न

मा.पो.िन.काकडे सा.यांचे आदेशाने

वर माणे गु हा दाखल क न तपासकामी

पोहेकाँ पावडे यांचेकडे दला.



पोलीस टेशन भोकर गुरन 403/2022 कलम 324, 323, 504, 506, 34भादवी

पोलीस

टेशन

गुरन व कलम गु हा घडला तारीख

वेळ व ठकाण

फयादी

आरोपी

खुलासा

भोकर गुरन

403/2022

कलम 324,

323, 504,

506,

34भादवी

दनांक

23.10.2022रोजी

21.30वाजताचे

सुमारास

गु हा दाखल दनांक

24/10/2022 चे

00.31 वाजता

टे.डा. मांक 001

फयादी -

गो वंद हनुमंतराव कावळे

वय 37 वष वसाय

मजुरी जात दौर चांभार

राहणार भीम टेकडी बस

टँड रोड भोकर तालुका

भोकर िज हा नांदेड

मोबाईल नंबर 96 89 43

21 25

आरोपी -

अनोळखी चार इसम

सादर िवनंती क वण मु ारी वेळेवर ठकाणी यातील फयादी व याचे

िम जेवण करताना आपसात जोरात बोलत असताना बाजूला बसलेले

वरील अनोळखी चार इसम यांनी फयादी व सा ीदार यांना तु ही जोरात

बोलू नका हळू बोला असे हणतात दोघात वाद झा याने कारणाव न

नमूद आरोपी यांनी संगणमत क न फयादीस डो यात उज ा हाताला

व याचा िम िवजय वाघमारे यास उज ा गालावर मंगेश याच डा ा

हाताचे करंगळीला डो यात दगडाने मा न जखमी केले व लाथा बु याने

मारहाण क न िशवीगाळ केली व जीवे मार याची धमक दली वगैरे वर

माणे गु हा दाखल क न माननीय पुणे साहेब यां या आदेशाने पुढील

तपास कामी का 20 78 ल ठेवा यां याकडे दला

दाखल करणार - पोरगा 18 15 मंचलवाड पो ट भोकर मो.

9527795167

तपास करणार - पोहे का 20 78 ल ठेवा पो ट भोकर

मो.9767114720

पो ट भारी अिधकारी पो.िन पाटील साहेब मोबाईल नंबर 99 23 45

21



पोलीस टेशन भोकर गुरन 404/2022 कलम324, 323, 504, 506, 34 भादवी

पोलीस

टेशन

गुरन व कलम गु हा घडला तारीख

वेळ व ठकाण

फयादी

आरोपी

खुलासा

भोकर गुरन

404/2022

कलम

324,323,50

4,506,34

भादवी

दनांक

23.10.2022रोजी

22.15वाजताचे

सुमारास बोरगाव रोड

भोकर लॉट नंबर 54

तालुका भोकर िज हा

नांदेड

गु हा दाखल दनांक

24/10/2022

चे01.23 वाजता

टे.डा. मांक 02वर

फयादी –

साईनाथ िव नाथ

शंदे व 38 वष

वसाय िम ी

राहणार बोरगाव

तालुका भोकर

मोबाईल नंबर 99 21

02 48 24

आरोपी -

सादर िवनंती कंवा नमू तारीख वेळ व ठकाणी यातील फयादी आप या

नातलगासह याचे लॉटवर जेवण करीत असताना या ठकाणी नमूद

आरोपी आले असता तु ही ते कशाला आले हणता या कारणाव न नमूद

आरोपी यांनी संगमन क न फयादी व सा ीदार यश िमळणे व लाथा

भु याने डो याजवळ मारहाण केली व देवीदास उभे वाडे यांचे

कपाळावर बे ट आिण मा न जखमी केले व लाथा बु याने मारहाण

क न िशवीगाळ केली व िजवे मार याची धमक दली आहे वगैरे जबाब

व न वर माणे गु हा दाखल क न माननीय पोलीस साहेब यां या

आदेशाने पुढील तपास बीट पोहेका 2078 ल टवार यां याकडे दला आहे

दाखल करणार पोरगा 18 15 मंचलवाड पो ट भोकर मो.

9527795167तपास करणार पोहे का 20 78 ल ठेवा पो ट भोकर

मो.9767114720

पो ट भारी अिधकारी पो.िन पाटील साहेब मोबाईल नंबर 99 23 45

21



iksLVs Hkksdj xq-j- ua- 405@2022 dye 307] 504] 506] 34 Hkknafo

ftYgk@
iks-Bk.ks

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

xqjua @vk-e-̀
@dye

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr

iksLVs ps

uko %&

Hkksdj

xqUgk ?k- rk-osG fBdk.k-
%& fnukad 22@10@2022
jksth 15%00 ok- fQ;kZnhps
'ksrkr jk;[kksM xkokr
rk-Hkksdj ft- ukansM

xqUgk nk[ky- rk- osG-&
fnukad- 24@10@2022 osG
13%27 ok- LVs-Mk- uksan ua-
14 oj

m'khjkps dkj.k
& ,e,ylh tckc iks-LVs-
f’kokthuxj dMwu vkt
jksth iks-LVs- yk
izkIr >kY;ko:u xqUgk
nk[ky-

xq-j-ua-
405@2022
dye 307]
504] 506] 34
Hkknafo

fQ;kZnhps uko %&
y{ehdkar ekèkojko
vkysokM o; 45
O;olk; 'ksrh jk-
jk;[kksM rk-Hkksdj
tkr & isjdsokM
eks 9422252122]
9657588212

vkjksihps ukao %&

vkjksihps vVd %&
ukgh

[kqyklk %&
Lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o Bhdk.kh ;krhy vkjksihrkauh lax.ker d#u
fQ;kZnhpk Hkkm ukes lq;Zdkar ekèkojko vkysokM nsojko lq;Zdkar vkysokM ] gs fQ;kZnh ps
'ksrkr >kMk[kkyh clys gksrs R;koj fQ;kZnh R;kuk Eg.kkyk dh] ek÷;k 'ksrkr dk
clykr vls fopkjrkp R;kauh rq eyk oMhyksiktÊr 'ksrhpk fgLlk o ?kjokV.kh o tek
iS';kpk fg'kksc cjkscj fnyk ukghl Eg.kqu fQ;kZnhl okn ?kkyqu rsOgk R;kuk iapkle{k iq.kZ
okV.kh d#u fnyh vkgs- vls fQ;kZnh Eg.kkyk usgehP;k ¥kklkyk daVkGqu nksu ,dj
tehu 15]00]000@&-iaèkjk yk[k #i;s vkxkoq iapk le{k fnys vtqu dks.krh okV.kh
djk;ph rs lkax vls fQ;kZnh Eg.kkyk vlrk rsOgk Hkkm lq;Zdkar ;kus nk#P;k u'ksr
f'kohxkG d#u ftos ekj.;kph èkedh nsoqu vkjksih Øekad 2 nsojko;kus fQ;kZnhl nkcqu
èk#u fo"kkjh vkS"kèkkph ckVyh vkjksih Øekad 3 xksnkckbZ ghP;kdMqu ?ksoqu Hkkm
lq;Zdkar ;kus fQ;kZnhl Nkrhoj clqu rksaMkr fo"kkjh vkS"kèkh cGtcjhus vkSrys o fQ;kZnh
gk vkjMkvksjMk dsyk vlrk R;kpk eqyxk ]iRuh o vkbZ gs vksjM.;kpk vkokt ,sdqu
iGr ;sr gksrs R;kuk ikgqu fr?ks vkjksih iGqu xsys oxSjs etdqjkps tckco#u ek- iksfu
lkgsc ;kaps vkns'kkus oj çek.ks xqUgk nk[ky d#u iq<hy rikl dkeh iksmifu jke
djkM ;kaps ns.;kr vkyk-
nk[ky dj.kkj & liksmifu @ no.ks iksyhl Bk.ks vaeynkj iksLVs Hkksdj eks-ua-
9552500385
rikfld vaeynkj & iksmifu djkM iksLVs Hkksdj eks- 7972033849
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks-fu-fodkl-ikVhy-lkgsc-eks- 9923104521
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & ek-mi fo-iks-vf/k- vpZuk ikVhy eWMe mifo ukansM
xzkeh.k eksua 9665479333 ] iks-fu-fodkl-ikVhy-lkgsc-eks- 9923104521
gs fnukad 24@10@2022 ps osG 13%36 ok- LVs'ku Mk;jh uksan uacj 25 oj jokuk
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & fnukad 24@10@2022 ps osG 15%38 ok- LVs'ku Mk;jh uksan
uacj 19 oj vkod



मुदखेड आ - 20/2022कलम 174Crpc

पो टे नाव मुदखेड गुरन व कलम गुरन घडला.ता. वेळ. ठकाण. फयादीचे नाव खुलासा

मुदखेड आ - 20/2022कलम

174Crpc

गुरन - दाखल ता.वेळ.

दनांक.

24/10/2022रोजी.

16.21वा. टे डा. 16

वर

दनाक. 24/10/2022 वेळ

10.00वा. चे सुमारास वासरी

िशवारातील धमाजी जळबाजी

खानसोळे राहणार वासरी यांचे

शेता जवळील असले या गोदावरी

नदीचे पा ात पि मेस 20 क.मी

मनाचे कारण , गोदावरी नदीचे

पा ातून वा न येऊन बाभळी या

झुडूपाला मयत ि थतीत

खबर देणार -पुरभाजी दगंबर

खानसोळे वय 40वष वसाय

शेती राहणार वासरी ता.मुदखेड

मो. माक 9370968095

मयताचे नाव- अनोळखी ी

जातीचे वय 28 ते 32वष

सादर िवनंती क , वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी

यातील एक ी जातीचे ेत वय अंदाजे 28ते 32 वष वय

असलेले बासरी िशवारातील धमाजी जळबाजी खानसोळे

राहणार वासरी यांचे शेताजवळील असले या गोदावरी

नदीचे पा ातून वा न येऊन बाभळी या झुडूपाला मयत

ि थतीत अडकलेले व ित या/ मयता या अंगावरील कातडी

िनघालेले िमळून आले वगैरे खबर व न आ दाखल मा.

पोनी ी शमा साहेब यां या आदेशाने तपास

दाखल करणार_ Asi शेख पो ट मुदखेड

मो.न.8623983731

तपास- Hc 2255 कवठेकर यां याकडे दला मोबाईल

मांक- 8766442488



eq[ksM xq-j- ua- 319@2022 d-337]504]506]34 Hkk n oh-
ftYgk@
iks-Bk.ks

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

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

iksLVs ps
uko %&

eq[ksM

xqUgk ?k- rk-osG
fBdk.k-%& fnukad &
23-10-2022 jksth
17-30 ok ps lqekjkl
vaMh;u /kkck
lkojxkao ihj rk
eq[ksM ;sFks

fn’kk ovarj & iqosZl
15 fd eh

xqUgk nk[ky- rk-
osG-&
fnukad&24-10-2022
jksth 21-05 ok uksan
ua-16 oj-

xq-j- ua- 319@2022

d-
337]504]506]34
Hkk n oh-

fQ;kZnhps uko %& ‘ks[k
jbZlksnnhu o; 52 o”kZ
O; uksdjh jk O;adVs’k
uxj eq[ksM rk eq[ksM
ft ukansM- tkr eqfLye

vkjksihps ukao %&
vkjksihps vVd %&
fujad

[kqyklk %&
Lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o Bhdk.kh ;krhy fQ;kZnh o R;kapk fe= ukes
nsfonkl nRrk=s ok?kekjs gs tso.k dj.;klkBh lkojxkao fij ;sFkhy bafM;u /kkck ;sfFky
clys gksrs R;kosGh vkjksih dz 01 ccu gk fQ;kZnh toG ;soqu foukdkj.k okn ?kkryk
FkksM;kosGkus vkjksih 01 ;kus R;kpk fe= o bZrj vuksG[kh nksu blekauk rsFks vk.kqu R;k
lokZauh lax.ker d:u fQ;kZnh o lk{khnkj ;kauk f’kohxkG dsyh o nxM Qsdqu ek:u
fQ;kZnh o lk{khnkj ;kauk f’kohxkG dsyh o nxM Qsdqu ek:u fQ;kZnh o lk{khnkj ;kauk
nq[kkir dsyh rlsp ftos ekj.;kP;k /keD;k fnY;k vkgsr oxSjs fQ;kZn o:u xqUgk nk[ky
d:u ek iksfu ;kaps vkns’kkus iq<hy rikldkeh iksmifu xtkuu vUlkiqjs ;kapsdMs fnys-

nk[ky dj.kkj & iksgsdkW@2433 laqjs’k HkqrkGs eksua-9850871142-
rikfld vaeynkj & xtkuu vUlkiqjss iksmifu eq[ksM eksua-9130052062-

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& Ogh xksckMs iksfu iksLVs eq[ksM eksua-8805957400-
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & ek-mi fo-iks-vf/k-Jh lfpu lkaxGs mi fo
nsxyqj ]Ogh xksckMs iksfu eq[ksM ]xtkuu vUlkiqjss iksmifu eq[ksM ]gs fnukad 24@10@2022
ps osG 17%00 ok- LVs'ku Mk;jh uksan uacj 22 oj jokuk-
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & iq<s pkyq-















पोलीस टेशन मु ामाबाद दैिनक गु हे अहवाल दनांक 24/10/ 2022

पोलीस

टेशन

गु हा रिज टर नंबर व

कलम

गु हा दाखल तारीख वेळ

व ठकाण

त ारदार यांचे नाव व प ा गु ाची थोड यात हक कत

मु माबा

द

गु.र.न.ं249/2022

कलम 379,511 भा

द िव माणे दाखल

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण:-

द.24/10./2022रोजी

सं याकाळी 19:00

वाजता फयादी या

दुकानासमोर मु माबाद

ता. मुखेड

गु.दा.ता.वेळ व दनांक:-

24/10/2022

वेळ 22:40 वा टेडा नंबर

20

वर

गु हा दाखल करणार:-

पोहेका◌ॅ 2068 कांगणे

पो टे मु ामाबाद

मो नं 8459537419

फयादी:- स यद शादुल बाबू साहब तांबोळी वय

34 वष वसाय भंगार दुकानदार राहणार

मु माबाद ता.मुखेड मोबाईल नंबर

8888437794

आरोपी:-

गेला माल:- चार लोखंडी इंगल कंमत 4000/-

हजार पये चा माल

िमळाला माल:- चार लोखंडी ईगंल कंमती

4000/- हजार पये चा माल

खुलासा :- सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील

फयादीचे भंगाराचे बंद दुकान फोडून आतील जुने चार लोखंडी इंगल

कमती 4000 /- पयाचा माल छोटा ह ी टे पो मांक TS 17 T

8214 मधून चो न नेताना िमळून आले यांना टे पो आतील माल

पो टेला आणून हजर केले आहे तरी यांचे वर.कायवाही हावी .वगैरे

व पाचे जबाब व न गु हा दाखल क न .पुढील तपास कामी .मा.

सपोिन जाधव साहेब यांचे .आदेशाने बीट पोहेकॉ 1996

आडेकर.यांचेकडे दला

तपास अिधकारी:- पोहेकॉ 1997 आडेकर पो ट मु माबाद मोबाईल

नंबर 9881815115

भारी अिधकारी

सपोिन सं ाम उ व जाधव पो टे मु माबाद मो नंबर

8999881900


