
 
 

पो.�टे. भोकर आ� 50/ 2022 कलम  174crpc .  िद.10/09/2022 

पो.�टे चे नाव आ� .व कलम  आ� .घ.ता.वेळ व िठकाण  खबर देणा�याचे नाव  खुलासा  

भोकर  आ� 50/2022 

कलम  174 crpc  
 
 
 
 
 
 
 
 

आ� घ.ता.वेळ व ठीकान :- 

िद.08/09/2022 रोजी13:30  

वा. सुम ारास िफया#दीचे शेत 

गट '. 179 म धील शेतात 

िपंपळढव ता. भोकर 

िज.नांदेड पूव/स 10 िकम ी 

अंतरावर  
 
 
 
गु .दा.ता.वेळ :  

िद 10/09/2022 चे �टेडा 25 

वेळ 15:46 

 

 म रणाचे कारण :- 

आकाशातून वीज पडून 

म 2ृयू झाला. 
 
 
 
 

खबर देणा�याचे नाव:- सुभाष 

नारायण पोल ेवय 45 5यवसाय शेती 

रा. िपंपळढव ता. भोकर िज. नांदेड 

म ो. नं. 7498839539 
 
 
 

म यताचे नाव :-  

उिशरा ये8याचे कारण – आज रोजी 

पो. �टे. ला येऊन त'ार िद:याने  

खूलासा :- सादर िवनंती की, वर नम ुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 

खबर देणार वर <म ाणे आ� दाखल क=न पुढील चॊकशी व काय#वाही 

काम ी म ा.सपोिन साहेब यां@या आदेशाने िबट पो. हे. का.2058/कदम  

यांचे कडे िदला. 
 
दाखल करनारे अंम लदार :  पोहेका 2058 कदम  सर पो�टे भोकर म ो. 

नं.9049320582 

  
तपासीक अंम लदार :. पो. हे. का. 2058/ कदम  पो. �टे. भोकर म ो. 

नं.9763356368 

 

पो.�टे.<भारी अिधकारी.म ा.पोनी Aी. पाटील साहेब पो.�टे.भोकर  
 

 

 

 



 

पो.�टे. भोकर येथील दाखल आम  ृची आम  ृनं 51/2022 कलम  174  Crpc िद.10/09/2022. 

Gmail  ची म ाहीती पाठिवले बाबत. 

 

पो.�टे चे 

नाव  

 

 गुरन / कलम   

/आम  ृ

 गु घ  ता वेळ 

िठकाण  

िफया#दी / 

आरोपी 

 थोडCयात हाकीकत  

पो.�टे. 

भोकर 

दिDणेस 01 

िक.म ी 

अंतराविद 

31/08/2022 

रोजी वेळ 

15.30 

वाजता@या 

सुम ारास 

डी.एस.पी.लॉज 

@या सम ोर 

साव#जनीक 

िठकाणी ता. 

 

आ.म .ृघ.ता.वे

ळ िठकाण – 

िद 

06/09/2022 

रोजी चे 11.00 

वा. वाड# नं. 15 

सरकारी 

दवाखाना 

िवGणुपुरी 

नांदेड िदशा 

पुव/स 60 

खबर देणार – 

पोहेकॉ 2093 

एस. के. बयास 

वय 45वष/ 

नेम नुक पो.�टे 

नांदेड Hाम ीण.   

 

म यताचे नाव –  

संजय िवIठल 

म ोरे  वय 48 

वष/ रा. 

पोम नाळा ता. 

खुलासा –  

 सादर िवनंती की वर नम ुद तारीख वेऴी व 

िठकाणी यातील खबर देणार यांचे खबरी वKन 

यातील म यत हा िद. 30/08/2022 रोजी वेळ 18:00 

वा. सु. 2याचे �वताचे शेतात कोणतेतरी िवषारी 

औषध िप:याने 2यास उपचार काम ी 2यास उपचार 

काम ी सरकारी दवाखाना भोकर येथे <ाथिम क 

उपचार कKन पुिढल उपचारा साठी सरकारी 

दवाखाना िवGणुपुरी नांदेड येथे रेफर के:याने 

2या@यावर उपचार चालु असतांना तो िद 

06/09/2022 रोजी चे 11.00 वा. वाड# नं. 15 



भोकर. 

आम  ृ नं 

51/2022 कलम  

174  Crpc 
िद.10/09/202

2. 
 

म रणाचे कारण 

– कोणतेतरी 

िवषारी औषध 

िप:याने म 2ृयु 
  
उिशराचे कारण 

– आज रोजी 

पोहेकाँ 2058 

कदम  यांचे ह�ते 

टपाल 

िम ळा:याने. 

िक.म ी.   
 

दाखल  

िद 

10/09/2022 

वेळ 17.59 – 

�टेडा 27 

 

भोकर  सरकारी दवाखाना िवGणुपुरी नांदेड येथे म रण 

पावला वगैरे MLC NO R/PLV/7134/2022 चे 

कागदपO आज रोजी पो.�टे ला <ाP झा:याने म ा. 

पोिन साहेब यां@या आदेशाने आम .ृदाखल कKन 

पुढील चौकशी व काय#वाही काम ी पोहेकॉ 2058 

कदम  यां@या केड िदले. 

 

 दाखल करणार – पोहेकॉ/1815 म ंचलवाड पो�टे 

भोकर म ोन 9527795167. 

चौकशी अम लदार – पोहेकॉ 2058 कदम   पो�टे 

भोकर म ोन 9049320582. 

  

पो�टे <भरी – िवकास पाटील साहेब म ोन 

9923104521 
 

  

 

 



 

¯ÖÖêÃ™êü  ´ÖÖÆæü¸ü  ³ÖÖ÷Ö ³ÖÖ÷ ÷Öã̧ ü−Ö 95/2022 �ú»Ö´Ö 341,143 ³ÖÖ¤ü×¾Ö  ×¤ü.10/09/2022 

¯ÖÖêÃ™êü“Öê 
ÖÖ¾Ö  

÷Öã¸ü−ÖÓ/†Ö.´Öé/¯Ö-
−ÖÖ�úÖ/ 
×´ÖØÃÖ÷Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö  

÷ÖãÆüÖ/†Ö.´Öé./¯ÖÖÖ�úÖ/×´ÖØÃÖ÷Ö 
‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. −ÖÓ. ¾Ö  †Ö¸üÖê¯Öß“Öê -
−ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  †Ö¸üÖê¯Öß †™ü�ú ÆüÖêµÖ/ −ÖÖÆüß 

Æü×�ú�úŸÖ 

´ÖÖÆãü¸ü                              
¯ü  ´ÖÖÆæü¸ü ³ÖÖ÷Ö 
95/2022 �ú»Ö´Ö 
341,143 ³ÖÖ¤ü×¾Ö             
 
      
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü- ü  

 
 
ˆ×¿Ö¸üÖ“Öê �úÖ¸ü'Ö- 

  ÷Öã.‘Ö. ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ'Ö:- 
×¤ü.10.09.2022 ¸üÖê•Öß“Öê 
11.30 ¾ÖÖ ²ÖÃÖÃ£ÖÖ−Ö�ú 
“ÖÖî�ú ´ÖÖÆãü¸ü ŸÖÖ ´ÖÖÆãü¸ü 
ˆ¢Ö ȩ̂ü êÃÖ 1 ×�ú´Öß ü 
 
 
 
÷Öã. ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû 
10/09/2022 ¸üÖê•Öß “Öê         
 21.51 ¾ÖÖ.−ÖÖê¤ü 16 
−ÖÓ²Ö¸ü.¾Ö¸ü   
  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê−ÖÖ¾Ö:- ×¾Ö•ÖµÖ ¿ÖÓ�ú¸ü †Ö›êü ¾ÖµÖ 43 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß ¯ÖÖê−ÖÖ 777 −Öê´Ö6Öã�ú 
¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÆãü¸ü ü ŸÖÖ ´ÖÖÆãü¸ ´ÖÖê −ÖÓ 7020105812ü 
 
†Ö¸üÖêê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö :- 
      
   

�Öã»ÖÖÃÖÖ----ÃÖÖ¤ü¸ü Ø¾Ö−ÖŸÖß �úß µÖÖŸÖß»Ö ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü 
ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ6Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ−Öß 
÷Öî¸ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾Öã−Ö ×›ü •Öê »ÖÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß �úÖ ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß µÖÖ �úÖ¸ü6ÖÖÃÖÖšüß 
²ÖÃÖÃ£ÖÖ−Ö�ú “ÖÖî�ú ´ÖÖÆãü¸ü µÖê£Öê ¸üÃŸÖÖ ¸üÖê�úÖê �ú¹ý−Ö 
µÖê6ÖÖ-µÖÖ •ÖÖ6ÖÖ-µÖÖ ¾ÖÖÆü−ÖÖÃÖ †›ü£ÖôûÖ ×−Ö´ÖÖÔ6Ö 
�êú»ÖÖ ¾Öê÷Öî ȩ̂ü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ¯Öê−Öß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ�úÖ´Öß 
ÃÖ¯ÖÖê−Öß ‹ÃÖ ›üß ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê�ú›êü ¤êü6µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.   
 ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸-ÃÖ¯ÖÖê−Öß ‹ÃÖ ¯Ö¾ÖÖ¸üü ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê −ÖÓ 
9823290456 

 
¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üßµÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê −ÖÓ ¯ÖÖê−Öß ×¸üšüšêü  
ÃÖÖÆêü²Ö   ¯ÖÖê.Ã™êü.´ÖÖÆãü¸ü ´ÖÖê.−ÖÓ.-9923388510 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü'ÖÖ¸ü:- ¯ÖÖê−ÖÖ /1313 †Ö×¿ÖÂÖ ›ü÷Ö¾ÖÖ»Ö ´ÖÖê 
¯ÖêÖÃ™êü ´ÖÖÆãü¸ü´ÖÖê −ÖÓ 9823102513 
 

 


