
 

पो. टे. सदखेड  गु.र.नं. 12 /2023 कलम 324,323,504,506,34 भा. द. वी.  द 18/03/2023 
पो टे चे नाव गुरनं व कलम गु हा /आ  /पनाका  घडला व 

दाखल 
फयाद ह ककत 

पो टे 
सदखेड 

पो टे. सदखेड.भाग 1 ते 5 
ग.ुर.नं. 12 /2023 कलम 

324,323,504,506, 
34 भा. द. वी. 

 
 

िमळाला माल- 
 

उशीराचे कारण- उपचार 
क न आज रोजी पो टे 

ला येवुन फयाद द याने 

ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण : - द 
15/03/2023 रोजी सायकाळी 

17.30वाजताचे सुमारास 
पि मेस 02 ता.मा र कमी 

बीट नं 01 
 

दाखल तारीख:- 
18/03/2023न द  13 वऴ 

15.11 
 

ठकाण-  मौज ेलोकरवाडी 
 
 

फयादी/ खबर दनेार-दशरथ 
नुर सग राठोड वय 49 वष 
वसाय शेती रा. वसरामतांडा 

ता.मा र मो नं 9604478280 
 
 

आरोपी --  
 
 

आरोपी अटक-अटक नाही 

खुलासा ---सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील 
फयादी हा गावातल हनुमान मंदीरा समोर  बसलेला असतांना 

याती आरोपी  1यांने येवुन िशिवगाळ क न लाथाबु यांनी 
मारहाण करीत असतांना यातील आरोपी  2यांने या या हातात 
काठी घेवुन येवुन काठीने यातील फयादीचे त डाला उज ाहाताचे 
मनगटावर,पाठीवर मा न जखमी केले व फयादीचा मुलगा 
सोडव यासाठी आला असता याला लाथाबु यानंी मारहाण क न 
िजवे मार याची धमक  दली वगैरे फयाद व न मा.सपोिन साहबे 
यांचे आदेशान े गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी बीट 
नापोकाँ 2188 क डापलकुलावार सा.यांचे कडे दला. मो.नं. 
9822436834 
दाखल करणारे - पोहकेाँ2356 चौहाण 

7350860891 
तपास- नापोकाँ 2188 क डापलकुलावार मो.नं. 9822436834 

पो टे भारी अिधकारी-एस.जी. कनग ेसपोिन पो टे सदखेड मो नं 
9921010100 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 



पोलीस टेशन  उ माननगर गरुन ंन.35/2023 कलम 498(A)323,504,506,34भादंवी दनांक. 18/03/2023 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर, आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक होय /नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनचे 

नाव उ माननगर 

गरुन ंन.35/2023 

कलम 

498(A)323,504,

506,34भादंवी  

गु ाच ेकारण 

–मारहाण 

के याने गु हा 
दाखल 

 

उिशराचे कारण .. 

आज रोजी 
पो टला येऊन 

त ार द याने 
गु हा दाखल 

 
 

 गु हा घडला दनांक 

द.15/05/2010रोजी ते आज 

पावेतो.च े फयाद च ेनांदते घर  पणेु 

व माहेर  कांजळा तालकुा लोहा येथ े

घडला 
 
---------------------------- 

ठकाण :- फयाद च ेनांदते घर  पणेु 

व माहेर  कांजळा तालकुा लोहा येथ े

घडला 
 

दशा :-उ रेस 15 

 
 गु हा दाखल दनांक:- द-

18/03/2023वेळ 14.19 वा टे.डा 
न द  17वर 

  
 
 

 फयाद च ेनाव  

 
एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
आरोपीच नाव - 

 आरोपी अटक नाह त  

 

स वनय सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळे व ठकाणी 
यातील आरोपींतानी सगंणमत क न फयाद  बाईस 

माहेरहून मोटार सायकल घे याक रता एक लाख . आण 

हणून िशवीगाळ क न शार रक व मानिसक छळ क न 

,थापडाने , बु यान ेमारहाण क न जीव ेमार याची धमक  

दली . हणून वर माणे गु हा दाखल क न मा स.पो.नी 
भारती साहेबांचे आदेशाने बट पो. ना./ 2536 

राठोडयां याकडे दला 
दाखल करणार :--  ASI सरोदेसाहेब पो. टे उ माननगर 

तपासी आमलदार- NPC 2536 राठोड मो.न.9823630689 

पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाचे नाव व मोबाईल नंबर:- 

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

837898949 
मा. पोलीस अधी क साहेब यांच ेसचूना माणे:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 



iks-LVs-eukBk 30@2023 dye 283 Hkk-n-fo- fnukad 18@03@2023 

v-
dz- 

iks-LVs-ps 
uko 

xq-j-ua- o 
dye 

xq-?k-@nk-fn-o osG fQ;kZnhps uko o iRrk FkksMD;kr gfddr rikfld vaeynkj 

1 eukBk]rk-
gnxko 

30@2023 
dye 283 
Hkk-n-fo- 

 

fn 18@03@2023ps    

14-00 ok-ps jkouxkao fV 
iWbZUVoj  jksMoj e/;Hkkxh 
nf{k.ksl  12 fd-eh- 

 

 
nk[ky fnukad o osG 
fn-18@03@2023 ps    
16-34 ok-ps ok-LVs-Mk-uksan ua- 
17 oj 
 

 laHkkth ukjk;.k ujokMs o; 
50 o”ksZ O;olk; O;olk; 
pkyd iks dkW-3001iks-LVs 
eukBk rk-gnxko ft-ukansM 
 eks-ua-8605019739 
 
 

vkjksih - 

आरोपीचे नाव,..  

आरोपी अटक नाह - 

 

 

lknj fouarh fd oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;kfry  
vkjksihrkus vkiys rkC;krhy ekWthd vkVks vWVks e/;s 05 
izok’kh cloqu fV iWbZUVps e/; Hkkxh ;s.kkjs tk.kkjs okg.kkl 
vMFkGk fuekZ.k gkbZy o;s.kkjs tk.kkjs bZlekps ftohrkl 
/kksdk gkbZy v’kk  fLFkrhr mHkk dsysyk feGqu vkyk oxSjs 
fQ;kZnh o:u xqUgk nk[ky d:u ek-l-iks-fu lkgsckaP;k 
vkns’kkus rikl dkeh ,u-ih-lh 2231 nk<s ;kaps dMs fnyk 
eks-ua- 7774050311 

nk[ky dj.kkj iks-gs-dk 1750 nsoMs  ih-,l-vks eks-ua-
9657719136 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 



पो. टे. लोहा  गरुन 60/2023 कलम 135             भा. व.का. द. 18-03-2023 

पो. टे. 

च ेनाव 

गुरण व कलम     गु हा घडला व गु हा दाखल ता वेळ व ठकाण फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

  लोहा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गरुन 60/2023 

 कलम 135 भा. 

व .का  माणे 

गु हा घडला तार ख वेळ व ठकाण- दनांक 

15/02/2023 रोजी च.े12.45 ते 13.00 वाजताचे 

समुारास आरोपीचे र व करण हॉटेल िशवाजी 

चौक मेन रोड कंधार येथे तालकुा कंधार ज हा 

नांदेड. 

 
 
 

गु हा दाखल ता वेळ व ठकाण---

द.18/03/2023रोजी वेळ   16.22 वाजता टेशन 

डायर  न द 17 वर 

 
  
FIR त दली का:- होय  

फयाद च ेनाव :- दलस ूकट या नरोटे वय33 वष 

यवसाय नोकर  सहा यक अिभयंता महा वतरण 

उप वभागीय कायालय कंधार अंतगत कंधार शहर 

शाखा मोबाईल मांक 78 75 76 49 55 
 
-आरोपीच ेनाव व प ा---. 

 

आरोपी अटक--िनल  

 

वीजचोर - एकूण  86358/- पयाची वीज चोर  

केली. 

उिशरा चे कारण:- आज रोजी फयाद  पो टेला 

येऊन फयाद द याने. 

सादर वनतंी क ,   वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी 

यातील आरोपीने महा वतरण कंपनीची एकूण 86358/-  

पयाची वीज चो न वापर कर त असताना िमळून आला. 

वगैरे फयाद व न मा. पो.िन. साहेब यांचे आदेशाने गु हा 

दाखल क न सदरची घटनाह  पो. टे. कंधार ह तील 

अस याने पढु ल तपास कामी मा. पो. िन. साहेब यांच े

आदेशाने पोलीस ठाणे कंधार येथे पाठ व यात आला आहे. 

 दाखल करणार:-PSO HC HC 2111 तीडके  पो टे लोहा 
मोबाईल नंबर 9767242111 

 
      

तपासी अंमलदार: - पोलीस टेशन कंधार  येथ ेतपास कामी वग 

 

पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. .-     मा.पो.िन/ तांबे  
साहेब . पो. टे. लोहा मो. न.ं 9850188100   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 



   -          

   
 

    
   

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक होय नाह  

                                    
  

   
  

    

 
  

   
    
   

 

 
 

   
  

   
   

आरोपी अटक --िनल  

 

             
         
            

         
         

             
            

            
         
         

            
         

    
   /1891    

 
   -       

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

 
 
 
 



पो. टे.नायगांव गरुन ं28/2023 कलम 379 34  भादवी . द. 18/03/.2023 

  पोलीस टेशनच े

नाव 

 
 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना का/ 
आ. ./ ो ह /घडला व दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 
अटक होय नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनचे 

नाव :- 

    नायगांव  

 

 गरुन ं28/2023 

कलम 379 34  

भादवी . द. 

18/03/.2023 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला दनांक :- 

18/03/.2023  रोजी 11:00 

वाजता चे समुारास SBI बकेँ 

समोर हेडगेवार चौक नायगाव 

पवुस अधा  क.मी.  
 

गु हा दाखल दनांक:- 

18/03/2023 वेळ 16:07  वा टे 

डा.नोद न.ं 17 वर 

 

गेला माल:- नगद  25,000/-  

पये  

 
 
 

 फयाद च ेनाव  :-  

 
 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
 
 

आरोपीच ेनाव :-      अ ात  

 
 
 

खुलासा:- सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वळे  व ठकाणी 
यातील फयाद  बाई ह  SBI  बकेँतून 25,000/-  पये काढून 

पशवीत ठेवनू पासबकु म ये ई  कर यासाठ  थांबली असता 
अनोळखी दोन म हलांनी सगंणमत क न पशवीला खाल या 
बाजूला कापनू पशवीतील  25000/- पये चो न घेऊन गे या.. 
वगैरे  जबाबाव न गु हा दाखल क न पढु ल तपास मा.पो.िन.गठेु   

साहेब  यां या आदेशाने बीट पोहेकॉ/91 गदंपवार यां याकडे दे यात 

आला. 
दाखल करणार- HC2304  पो. टे.नायगाव  मो.न.- 9823262304 

 

तपासीक अिधकार  :-HC-91 गदंपवार पो. टे.नायगाव   मो.न ं

8421616306 

पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाचे नाव व मोबाईल नंबर:-पोिन 

गठेु साहेब पो. टे. नायगाव मो.न.ं  

आरोपीच ेनाव :-      अ ात  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 



 

iksLVs yksgk xqUgk @vijk/k dzaekd - xqju- 59@ 2023 dye 452]354 Hkknoh fnukad 18@03@2023 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

i-uk-dk-xqjua @ 
dye 

[kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 ftYgk  
-ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
 yksgk 

xqUgk   ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k && fn- 
17@03@2023 jksth jk=h 
23-00rs 24-00 oktrk ps 
njE;ku fQ;kZnh ckbZps 
jkgrs ?kjh ekSts lksu 
ekatjh rkyqdk yksgk ftYgk 
ukansM 
  

fn’kk varj %& 
 mRrjsl 14 fdeh 
varjkoj 
   
xqUgk nk[ky-rk-osG-%& fn-
18@03@2023 osG 13-38 
oktrk LVs'ku Mk;jh uksan 
12 oj       
 

xqUgk @vijk/k 

dzaekd - xqju- 
59@ 2023 

dye 452]354 

Hkknoh 

 

 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
 
vkjksihps uko %&  

mf'kjk ps dkj.k%& fQ;kZnh ckbZ gh vkt 

jksth frps Hkk;kyk lkscr ?ksÅu iksyhl 

LVs'kuyk ;sÅu rØkjh tckc fnY;ko:u 

vkjksih vVd rk osG %& fujad 

[kqyklk%& - lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh   ;krhy 

vkjksihus fQ;kZnhps ?kjkr ços'k d:u okbZV mís'kkus py Eg.kwu gkr /k:u 

fou;Hkax d:u fQ;kZnhl yTtkLin okVsy vls —R; dsys oxSjs tokc 

o:u ekuuh; iksyhl fujh{kd lkgsc ;kaps vkns'kkus xqUgk nk[ky dsyk- 

nk[ky dj.kkj %& iksgsdk 2111 frMds iks- LVs- yksgk eks- u-   
97 67 24 21 11 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek-iksfu@rkacs  lkgsc iks-LVs- yksgk 
eksu 9850188100 gs fnukad 18@03@2023 jksth  ps  15%01   ok uksan ua-
15 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& ek-iksfu@rkacs  lkgsc iks-LVs- yksgk eksu 
9850188100 
rikfld vf/kdkjh %& &iksgsdk 2325 fdjius iks LVs yksgk eks Ø  
98 81 70 84 74 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh%&  iksmifu ,l-fc- Lokeh iksyhl fu;a=.k d{k 
ukansM eks ua 9552715108 
lax.kd vkWijsVj%iksuk @1345 iVsy eks ua 8830111580 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 



iksLVs eq[ksM  vke` - 09@2023 dye 174 @2023 fn-18@03@2023 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 ftYgk  
-ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
 eq[ksM 

vke` ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k && fn- 
17-03-2023 ps 
lk;adkGh 18-00 rs 
fnukad-18-03-23 ps 
06-00 oktrkps 
njE;ku 
  

fn’kk varj %& 
 iqoaZl 20 fdeh 
varjkoj 
   
vke ̀nk[ky-rk-osG-%& 
fn-18@03@2023 osG 
16-55 oktrk LVs'ku 
Mk;jh uksan 13 oj   
 

vke` - 09@2023 

dye 174 @2023 -  

 
 

[kcj ns.kkj uko o IkRrk %&   
e;rkps  uko %& ek/ko ejhck 
?kkVs o; 55 o"kZ jkg.kkj 
nqX/kkG [kqnZ rkyqdk eq[ksM 
ftYgk ukansM 
ej.kkps dkj.k%& 'ksrhph 

ukfidh o c¡dsP;k dtkZl 

daVkGwu xGQkl ?ksÅu 

vkRegR;k 

mf’kjkps dkj.k %& vkt jksth 

fQ;kZn fnY;k.ks vke ̀nk[ky- 

[kqyklk%& -&   lknj fouarh dh uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy e;r  

ukes ek/ko ejhck ?kkVs gs R;kaps 'ksrkrhy ukfidh o c¡dsps dtkZl daVkGwu 

Lor%ps 'ksrkr xksBîkrhy ykdMkl nksjhus xGQl ?ksÅu vkRegR;k dsyh oxSjs 

[kcjho:u ver̀ nk[ky  

nk[ky dj.kkj %& liksmifu ok?kekjs iks-LVs- eq[ksM eksdz 9923481762 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek- iks fu vkj lh ok?k lkgsc eks uacj 

9324546300   iks mi uh QM lkgsc eksu- 9130087444 

gs fnukad 18@03@2023 jksth  ps  09%11   ok uksan ua-10 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& ek- iks fu vkj lh ok?k lkgsc eks uacj 

9324546300  

rikfld vf/kdkjh %& & iks mi uh QM lkgsc eksu- 9130087444 

fu;a=.k d{k vf/kdkjh%&  iksmifu ,l-fc- Lokeh iksyhl fu;a=.k d{k ukansM 
eks ua 9552715108 
 
lax.kd vkWijsVj%iksuk @1345 iVsy eks ua 8830111580 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 
 

 
 



पो. टे कंुडलवाड . िमिसगं मांक.03/2023  दनांक 18/03/2023 

पो. टे चे 
नाव  

िमिसगं 

मांक 

िम.घ.ता.वेळ व ठकाण खबर देणा याच ेच ेनाव ह ककत 

कंुडलवाड  03/2023 
 
 
 
 
 
 

द:-11/03/2023रोजी चे 
10:00वाजता खबर देणा याच े

घ न मौजे माचनरू तालकुा 
बलोली 

 
 
 
 
िम.दा.ता.वेळ द:-18/03/2023च े

17:40 वा.न द न ं21वर . 

 
 
 
 

खबर देणार :--  गगंाधर इरवतंा 
थड सावळे वय 45 वष यवसाय 

शेती राहणार माचनरू तालकुा 
बलोली मो.9307415929 

 
 

हरवले या य च ेनाव:-  

िशवराज गगंाधर थड सावळे वय 22 

वष यवसाय शेती राहणार माचनरू 

तालकुा बलोली मो.9757116767 

 

सदर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील खबर 

देणार यांचा हा मुलगा हा घर  कोणास काह ह  न सांगता िनघून 

गेलेला आहे याचा आज पावतोपयत याचे िम  व नातेवाईकाकडे 

शोध घेतला परंतु तो आजपयत िमळून आला नाह  हणून वर ल 

माणे खबर द याने िमिसंग दाखल क न मा. सपोनी कासले साहेब 

यांचे आदेशाने चौकशी व कायवाह  कामी बीट HC.1921 कदम 

यां याकडे दला. 
तपासीक अमलदार नाव :-- HC .1921 कदम साहेब पो. टे कंुडलवाड  मो न ं:-  

8007753455 

िमसींग दाखल करनार := HC.2388 ढगे साहेब पो. टे. कंुडलवाड  

मो.9049477411 

पो. टे भार  अिधकार  यांचे नाव :-.     सपोनी कासल ेसाहेब मो.9823017330 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 
 
 



                पोलीस टेशन उमर  गरुण 63/2023 कलम 379 ipc  दनांक 18/03/2023 

पो टे चे 
नाव 

गरुण/अ.म/ृपणाका/
िमिसगं व कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िम
िसगं घडला व दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 

होय/नाह  

हक कत 

पो टे चे 
नाव:- 

उमर  

 गरुन 63/2023 

कलम 379 ipc 

  
 
 
गु ाच े

ठकाण:- 

 
 
दशा:- 
प मेस 01 कमी 

गु हा घडला:- 
दनांक 14/03/2023 

रोजी 11.30 वा  
 
 
 

 Sbi बकेँसमोर उमर  

ता. उमर  

 
 

गु हा दाखल दनांक:- 

18/03/2023च े18.28 

वाजता न द नंबर 14 

वर  

फयाद च ेनाव: िशवाजी रेशमाजी 

च हाण 

 
 
 
आरोपीच ेनाव व प ा:- अ ात 

 
 

गेला माल : मोटार सायकल कंमत 

अदंाजे 25000 पये 

खुलासा:-सदर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद ने  

sbi  बकेँसमोर लावलेली हरो आय माट कंपनीची मोटार सायकल चेिसस . 

Mblha 12 acgha 21455 अदंाजे कंमत 25000 . कोणीतर  अ ात य ने 

चो न नेली 
 

तपासी अमंलदार:- Asi , m.m कदम साहेब पोलीस. टेशन  उमर  

मोबाईल.न.ं9623658510 

 

पो टे भार  अिधकार  चे नाव  

मा.पोनी. ी. ह.एस.पाट ल मोबाईल नंबर 9923104521 

 
भेट देणारे अिधकार  च ेनाव :- Asi m.m कदम तपास घटना थळ पचंनामा 
क न पढु ल तपास चाल ूआहे. 

मा. पोलीस अधी क यांच ेसचूना:- 
 

आरोपीच ेनाव व प ा:- अ ात  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
                                      
 
 



          पोलीस टेशन रामतीथ भाग 1  ते 5  .गरुन .45/ 2023 कलम 279,304 A, 338 भादंवी  माणे द.18 .03.2023  

पो. टेचे 

नाव 

गरुन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  न ं, आरोपीच ेनाव व 

प ा , आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

रामतीथ भाग 1 ते5 गरुन ं  45/ 

2023 कलम 279,,304 

A,338 भादंवी माणे 

 
गु हयाचे कारण:- 

 
 
 
 
 
 

उिशरा च ेकारण- आज 

रोजी जबाब द यान े

गु हा दाखल. 

 
  

 द. 12/03/2023  च े14.30   वा  
 
ठकाण :-  मौ.आदमपरू  बस टॉप 

समोर ता. बलोली  
 

 दशा : द णेस   12  क मी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

18/03/.2023 चे  18.10  वा टे.डा 
न द  23  वर  

 
 
 दाखल करणार.पोहेका.2125 मुगंडे  

.मो.7588086761   पो टे रामतीथ  

 

.मा. पोलीस अिध क साहेब यांचे 
सचुना:-  
 

चेक िल टची पतुता केली अगर 

कस:े-होय 

 

 फयाद च ेनाव:-  

रामे र सयुकांत उटवाड वय 25 वष 

यवसाय. यापार    जात झंगाभोई   

रा.आदमपरू   तालकुा बलोली   ज हा नांदेड 

मोबाईल नंबर. 9545981865  

 

 FIR त दली का:- होय  

 
 
आरोपीच ेनाव व प ा :-  
 

आरोपी अटक :-    

 
 
मयताचे नाव -  

नरिसगं सयुकात उटवाड    वय 34 वष यवसाय 

यापार  राहणार आदमपरू तालकुा बलोली   
 

पो टे भार  अिधकार : सपोनी दघे  सा. 
मोबाईल.9822281031 

खुलासा_सादर वनतंी वर नमदु ता.वेळ   व ठकाणी  
यातील अपँे  ऑटो  या  अटँो  चालकाने आपल े  ऑटो 
हाय गयी व िन काजीपणे जोरात चालनू याचा ऑटो 
पलट  के याने ऑटोम ये बसले या मयताचे डो याला, 
कोपराला, छातीला गभंीर मार लाग यान े उपचारा 
दर यान दनांक 15 .3. 23 रोजी सं याकाळ  21 30 

वाजता मरण पावला याच े मरणास कारणीभतू झाला 
वगैरे फयाद च े  वगैरे जवाब आज रोजी   द यान ेवर 

माणे गु हा दाखल क न मा.सपोिन साहेब यां या 
आदेशाने तपास  PSI. अशोक गळे  सा.कडे दला.  
 
तपािसक अमलंदार :- पोउपिन. गळे  सा.पो टे रामतीथ  

मो न.ं7066981443  

आरोपीच ेनाव व प ा :-अपँे  अटँो मांक.TS 10 UC 8398   चा चालक नाव माह त नाह   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 



                                                                    पो. टे. कनवट गुरन ं72/2023 कलम 336,427 भादवी  द. -18/03/2023  

पो. टे. चनेाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसंग घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग घडला व 

दाखल  

फयाद  चे नाव व प ा व मो. नं. 

आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 
अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

कनवट  गुरन नं.  :- 72/2022  

 

कलम :- 336,427 भाद व 

 
 
 
 
 

आरोपीचा पूव इितहास- 

अ ात 

 
 
 

गु हा घडला ता.  वेळ व ठकाण :- 

द. 18/03/ 2023रोजी वेळ 18.25 वा . 
शासक य आ म शाळे या गेट जवळ 

पाटोदा तालुका कनवट ज हा नांदेड 

द णसे 20 कलोमीटर 

 
 
  
 

 गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. -18/03/2023 चे 20.36 

 

न द नंबर :- 28 वर  

 

उिशरा चे कारण :-   

 
 

दाखल करणार :- पो.हेकॉ/1952 क लाळे 

पो. टे. कनवट 

 मो. नं.7709711952 

फयाद  चे नाव:-. सुभाष 

व ठलराव कुलकण  वय 54 वष 

यवसाय नोकर  िश क राहणार 

एस ह एम कॉलनी कनवट 

ज हा नांदेड मोबाईल नंबर 
8379992030 
 
 

आरोपी च ेनाव : अ ात  

 
 
 

FIR दल ेका होय/नाह  :- होय. 

 
 

आरोपी अटक :-  

 
 

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  व 

सा ीदार िश क हे इय ा बारावीचा इितहास पेपरच ेपयवे क युट  

क न पाटोदा येथून कनवटकडे येत असताना कोणीतर  अ ात 

इसमाने जाणून-बुजून कारवर दगड फेकून मा न कारचा मागील काच 

फोडून अंदाज ेदहा हजार पय ेचे नुकसान केल े हणून सदर अ ात 

इसमाचा शोध होऊन याचे वर कायवाह  हो यास वनंती आहे. वगैरे 

मजकुरा या त ार  जबाब द याने वर माणे गु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास कामी पो. िन. साहेबांचे आदेशाने पो.हे.कॉ./1805 पांढरे 

यांचे कडे दले.  
 

तपािसक अंमलदार :- पो.हे.कॉ./1805 पांढरे पो. टे. कनवट  

मो. नं. 7745001805 

 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर : पो. िन. बोरसे साहेब पो. टे. कनवट  मो. नं. 

9309737394 
 
 
 

आरोपी च ेनाव : अ ात  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 
 



¯      पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 125 /2022 कलम 65 ई  म ोॲ   िद 18.03.2023  

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 125 /2022 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 18.03.2023  रोजी वेळ 
15.00  वा. मौ.शेळगाव येथे 
संुकनी गावाकडे जाणारे 
चौर ावर ता. देगलुर  
  
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 18.03..2023 रोजी वेळ 
18.27  वा.नोदं नं  31 
 
 
दाखल करणार- पोहेकाँ 
/2350 जाधव .ने. पो े 
देगलुर 
 

िफयादी चे नाव – उ म रामराव सकनुरे वय 
52 वष पो.हे.काँ 1984 ने.   पो. े . देगलुर मो.न. 
9552186602 
 
 
आरोपीचे नाव-   
 
िमळाला माल –देशी दा  िभंगरी सं ा ा असे 
लेबल असलेले   180 Ml मते ा एकुन 07  
िसलबंद बॉटल िकमत 70  दरापमाणे असा 
एकुन 490/-  चा ो गु याचा माल 
 
आरोपीचा पुवइितहास –  
िनरंक 
 
 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा देशी दा  िभंगरी सं ा ा असे 
लेबल असलेले   180 Ml मते ा एकुन 07  िसलबंद बॉटल 
िकमत 70  दरापमाणे असा एकुन 490/-   चा ो गु याचा 
माल सह चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन 
िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
  
तपािसक अंमलदार-    पोना /507 कदम    ने. पो े  देगलुर 
 
पो. े . भारी अिधकारी नाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
 

आरोपीचा पुवइितहास – िनरंक 
 

ितबंधक  कायवाही – िनल 

 

 
 
 
 
 
 



                           पो. टे माहूर गुरन नंबर-29/2023कलम 498अ,323,504,34 ipc  द 18/03/2023 

 
 पो. टे.नाव 

गरुन/अ ..,पनाका,िम
सींग/कलम गु हयाच े

कारण 

गरुन/आ ,पनाका घडला व 

दाखल 

फयाद च ेनाव प ा मो.नं.प ा आरोपी 
अटक होय/नाह  

* 

पो. टे.माहुर पो. टे माहूर गरुन 
नबंर-29/2023 
कलम 
498अ,323,504,34 
ipc  द 18/03/2023 

 

 *गरुन .घ.ता.वेळ व 
ठकाण :- द 18/03/2023 

रोजी  सण 2019 ते माहे 
फे वुार   2023 पावेतो मौजे 
ईवळे र द णेस 25 
कलोमीटर तालकुा माहूर  

 
 
 
 

गरुन..दा.ता.वेळ :- 
द. 18-03-2023 रोजी चे 
वा:-15:50 

टे.डा.नोद:-17वर 

 

फयाद  :- 
 
     

*आरोपी:- 
 

 *आरोपी अटक नाह  

 

*खुलासार:- सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  

ठकाणी  यातील आरोपीतांनी सगंणमत क न 

फयाद स माहेराहून एक लाख पये आण हणून 

ितला मारहाण क न वेळोवेळ  उपाशी पोट  ठेवनू 

पशैाची मागणी क न माझा मानिसक व शार रक 

छळ केला आहे वगरेै फयाद व न माननीय पो नी 

साहेब यां या आदेशान े गु हा दाखल क न पढु ल 

तपास कामी बीट NPC777 आडे यां याकडे दला.   

*दाखलकरणार:-PSO HC764 जाधव साहेब पो टे 
माहूर   

 

*तपासकरणार:NPC 777 आडे पो टे माहूर मोबाईल 
नबंर 7020105812 

पो. टे भार  अिधकार -पो.िन.िनितन काशीकर साहेब 

मो.न.9527988931 

आरोपीचा पुवइितहास – िनरंक 

ितबंधक  कायवाही – िनल 



 

पो. टे. उ माननगर  गरुन ं36/2023कलम 12 अ मजुका सहकलम 109 भाद व  द. 18/03/2023 

ज हा/ठाण े गुरन ं/ कलम  ग.ुघडला /गु हा दाखल/  ता . वेळ व ठकाण खबर देणार यांचे नाव व प ा फयाद / 

आरोपी 
   हक कत  

पो. टे. 

उ माननगर 

ज.नांदेड  

गुरनं 36/2023 

कलम 12 अ 

मजुका सहकलम 

109 भाद व  

माण े 

 
 

उिशराच ेकारण :-

-    

 
 दाखल करणार :-

-  ASI सरोदे 

पो. टे . 

उ माननगर मो. 
9561435108 

 
 

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण  :---  

द 18/03/2०23चे 
14.00 वा सु संतोष कृषी सेवा क  समोर 

मोक या जागेत मौ कापसी बु लोहा ज नांदेड 

  

अंतर व दशा   :-- पुव 15 क.मी  
 
 
 
 
 

गु हा दाखल.ता.वेळ :-- 

 द 18/03/2023 वेळ  22.08वा टे डा नं 31 

 
गेला माल :-- िनरंक 

 
 

िमळाला माल :-- जुगाराचे सा ह य व नगद  

1380 .  

 
  

फयाद चे  नाव नाव :- पांडुरंग दगंबर 

भारती वय 39 वष सहा.पोलीस 

िनर क पो. टे. उ माननगर मो.नं. 

8378989949 
 
 
 

आरोपीचे नाव :-- 

 
 

आरोपी अटक-  

आरोपी मांक 01 व 02 यांना 
सीआरपीसी कलम 41 अ  नुसार नोट स 

दलेली आहे 

 

खुलासा :- 
सादर वनंती क  वर नमूद ता.वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी 01. 

02. यांनी वनापरवाना बेकायदेशीर र या लोकांकडून पैस ेघेऊन ते 

पैस ेआक यावर लावून टाईम बाजार ओपन लोज नावाचा जुगार 

खेळत व खेळवीत असताना िमळून आले व सदर मटका घेणारा 
मालक आरोपी . 03 पवन यादव रा. नांदेड हे चालवतात वगैरे 

मजकुराचे फयाद व न गु हा दाखल 

 

तपािसक अंमलदार :--HC 2119 एन.बी. रे जतवाड 

 पोलीस टेशन उ माननगर मो नं  9370280977 

 
पोलीस टेशन भार  अिधका-याच ेनाव व मोबाईल नंबर :-- 

मा.स.पो.िन भारती  साहेब पो. टे. उ माननगर मो.नं.  

 83789 89949 
 

 मा. पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे :- 

 
घटना थळ  भेट देणारे अिधकार  :-– 

घटना थळ  भेट देवुन परत आले वेळ  :--  

आरोपीचे पवू इितहास िनरंक 

आरोपीवर केलेल े ितबधंक कारवाई-- आरोपी मांक 01 व 02 यांना सीआरपीसी कलम 41 अ  नुसार नोट स दलेली आहे 

 



                                                  पो. टे. उ माननगर  गुरन ं37/2023 कलम 65 ई मदाका द. 18/03/2023 

ज हा/ठाण े गुरनं / कलम  ग.ुघडला /गु हा दाखल/  ता . वेळ व 

ठकाण 

खबर देणार यांचे नाव व प ा 
फयाद / आरोपी 

   हक कत  

पो. टे. 

उ माननगर 

ज.नांदेड  

गुरनं 
37/2023कलम 

65 ई मदाका 
माणे  

 
 

उिशराचे कारण :-

-    
 

 दाखल करणार :-

-  ASI सरोदे 

पो. टे . 

उ माननगर मो. 
9561435108 

 
 

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण  :---  

द 18/03/2०23चे 

16.30 वा सु दह कळंबा ते िचखली रोडवर 

मौजे दह कळंबा ता. कंधार ज नांदेड 

  

अंतर व दशा   :-- द णेस 12 क.मी  
 

गु हा दाखल.ता.वेळ :-- 

 द 18/03/2023 वेळ  22.41वा टे डा नं 

33 
 

गेला माल :-- िनरंक 

 
 

िमळाला माल :-- एका नायलॉन 

पशवीम ये देशी दा  िभंगर  सं ाचे 

काचेचे बॉटल येक  180ML  मतेची 
एकूण 11 बॉटल येक  कंमत 70 पय े

माण ेएकूण 770  चा माल 

 

फयाद चे  नाव नाव :- पांडुरंग 

दगंबर भारती वय 39 वष 

सहा.पोलीस िनर क पो. टे. 

उ माननगर मो.नं. 8378989949 

 

आरोपीचे नाव :-- 

 

आरोपी अटक-  

आरोपीस सीआरपीसी कलम 41 अ  

नुसार नोट स दलेली आहे 

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

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

वनापरवाना बेकायदेशीर र या देशी दा  िभंगर  सं ा या 180 एम एल 

मते या एकूण 11 बॉटल कमती अंदाजे 770  चा ो गु ाचा माल  

चोरट  व  कर याचे उ ेशान े वतःचे ता यात बाळगलेला िमळून आला 
वगैरे मजकुराचे फयाद व न गु हा दाखल 

 

तपािसक अंमलदार :--HC 2227 एम.आर.महाबळे 

 पोलीस टेशन उ माननगर मो नं   7776992227 

 
पोलीस टेशन भार  अिधका-याच ेनाव व मोबाईल नंबर :-- मा.स.पो.िन 

भारती  साहेब पो. टे. उ माननगर मो.नं.  

 83789 89949 
 

 मा. पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे :- 

 

घटना थळ  भेट देणारे अिधकार  :-– 

घटना थळ  भेट देवुन परत आल ेवेळ  :--  

आरोपीचे पवू इितहास िनरंक 

आरोपीवर केलेल े ितबधंक कारवाई आरोपीस सीआरपीसी कलम 41 अ  नुसार नोट स दलेली आहे 

 
 



 

iks LVs gnxko xqju- 56@ 2023 dye 363 Hkknoh fnukad  18@03@2023 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 ftYgk  
-ukansM  
 
iksLVs ps  
uko 
gnxko  
  

xqUgk   ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k && fn- 
18@03@2023 jksth 
15%30 oktrk P;k 
lqekjkl  ekSTks  ygjh  
;sFkqu laMklyk xsyh 
rh vkrki;Zr  ijr 
vkyh ukgh  
  

fn’kk varj %& 
 nf{k.ksl  06 fdeh 
varjkoj 
   
xqUgk nk[ky-rk-osG-
%& fn-18@03@2023 
osG 16-30 oktrk 
LVs'ku Mk;jh uksan 18 
oj       
 

xqUgk @vijk/k dzaekd 

- xqju- 56@ 2023 
dye 363 Hkknoh 

 

 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
fot; larks"k fxjh o; 45 
o"kZ O;olk; 'ksrh jk- ygjh  
rk- gknxko ft- ukansM 
 eks ua-805022752 
 
 
 
vkjksihps uko %&  

vkjksih vVd rk osG %& 

fujad 

 

fiMhr eqyhps uko %& fnO;k 

ckGwfxjh o; 16 o"kZ jk- 

ygjh  rk- gknxko ft- ukansM 

 

[kqyklk%& - lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh   

;krhy fQ;kZnh  ph Hkkph gh gh vkeP;k toG jkgr gksrh   ekSts  

ygjh ;sFks vlrkuk ;krhy vkjksihus Qql ykowu  vKkr dkj.kklkBh 

iGwu usys Eg.kwu xqUgk- 

 

nk[ky dj.kkj %& iksgsdk 2718 eqaMhd  iksL- LVs gnxko  eks-ua- 
7774032817 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& eiksmifu laxhrk dne  iks LVs 
gnxko eks ua  7387500709 o iksdkW 459 tk/ko iks LVs gnxko  
gs fnukad 18@03@2023 jksth  ps  17%07   ok uksan ua-21 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks-fu- iokj lkgsc iks-LVs-gnxko eks-ua- 
8806994154 
 
rikfld vf/kdkjh %& & eiksmifu laxhrk dne  iks LVs gnxko eks ua  
7387500709 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 



    Ikks LVs eqn[ksM xqju- 50@ 2023 dye 363 Hkknoh fn-18@03@2023 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 ftYgk  
-ukansM  
 
iksLVs ps  
uko 
eqn[ksM   
  

xqUgk   ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k && fn- 
06@03@2023 jksth 
jk=h 01%00 oktrk 
esaMdk frps ekekP;k 
?k#u rk-eqn[ksM- 
  

fn’kk varj %& 
 nf{k.ksl  03 fdeh 
varjkoj 
   
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-%& 
fn-18@03@2023 osG 
17-48 oktrk LVs'ku 
Mk;jh uksan 18 oj       
 

xqUgk @vijk/k dzaekd - 
xqju- 50@ 2023 dye 

363 Hkknoh 

 

 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
fnxacj rqdkjke gVdj o; 40 
o"kZs O;olk; 'ksrh jkg.kkj 
bZtGh ojph rkyqdk eqn[ksM  
ftYgk ukansM 
eks-u- 8888931061 
 
 
 
vkjksihps uko %& vKkr 

 

vkjksih vVd rk osG %& fujad 

 

fiMhr eqyhps uko %&  

[kqyklk%& - lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh   ;krhy 

oxSjs fQ;kZnh ;kaph eqyxh gh frpk ekek ;kaP;k ?kjh jkgrs  o fr 

f'k{k.kklkBh esaMdk rs eqn[ksM ;s.ks tk.ks djrs rh fnukad 16@03@ 2023 

jksth jk=h 01-00 oktrk P;k lqekjkl esaMdk rkyqdk eqn[ksM ;sFkqu frps 

ekekps ?k:u dks.kkykgh u lkaxrk fryk dksUghrjh  vKkr blekus 

vYio;hu eqyhl Qwl ykowu iGoqu usys vkgs v'kh rØkj fnY;kus cktwl 

çek.ks xqUgk nk[ky 

 

nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW 2271 <kys  iks LVs eqn[ksM eks ua 9823035542 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iks- fu-  v'kksd vua=s eksckbZy Øekad 
9923199861  2½ liksfu f'kans eWMe iksyhl LVs'ku eqn[ksM eks Ø- 
9011689025 
gs fnukad 18@03@2023 jksth  ps  17%48   ok uksan ua-18 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks- fu-  v'kksd vua=s iks LVs eqn[ksM  eksckbZy 
Øekad 9923199861  
rikfld vf/kdkjh %& & liksfu f'kans eWMe iksyhl LVs'ku eqn[ksM eks Ø- 
9011689025 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vkjksih %& vKkr 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 



 

             पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 126/2023 कलम 65 ई  म ोॲ   िद. 18.03.2023  

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 126/2023 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 18.03.2023 रोजी 17.30 
वाजता खानापूर फाटा ते 
खानापूर  गावात जाणारे रोडवर 
सुतिगरणी समोर 
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद. 18.03.2023 रोजी वेळ 
22. 35 वा.नोदं नं  42  
 
दाखल करणार- पोहेकाँ 
2350 जाधव .ने. पो े 
देगलुर 
 
 

िफयादी चे नाव  - अ ासाहेब 
ानोबा जगताप वय 30 वष 

पो.अ. 897 .ने.   पो. े . देगलुर 
मो.न. 8888828173 
 
 
आरोपीचे नाव  - 
 
िमळाला माल - देशी दा  
िभंगरी स ाचे एकुण 05 बाँटल 
70   दरा माणे  350  माल 
 
आरोपीचा पुव ईितहास – िनरंक 
 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा देशी दा  िभंगरी स ाचे एकुण 05 
बाँटल 70   दरा माणे  350  माल चा ोगु याचा मुदेमाल सह 
चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन आला 
वगैरे जबाब व न गु ा दाखल   
  
 
तपािसकअंमलदार-    पो.हे.काँ 2462 क े      ने. पो े  देगलुर 

 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 

आरोपीचा पुव ईितहास – िनरंक 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
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आरोपी

उशीराचे कारण

----- 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

आरोपी - 

 



 
 

                                                                        

   
 

                                            
  

  
 

 
   

 

    

 
 

   
 
 

   
     
     

 

   
   

 
  

   
 

   
     

  

                
           

         
            

        
        

         
         

        
         
        

         
           
        

 

 
 


