
पो. टे िवमानतऴ िमस ग.न.ं 83/2022 द 13/12/2022  
 

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

िज हा नांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 

िमस ग घ.ता.वऴे व ठकाण – 

द07.12.2022 रोजी सकाळी  

11.30 वा च े सुमारास राहते 

घ न महेबुबनगर नांदडे 

 

िम सग दाखल ता. वळे-  

द 13.12.2022 रोजी  

वेळ 11.34 वा  

टे.डा. 22 

 

पो. टे 

िवमानतऴ 

िमस ग.न.ं  

83/2022  

1)खबर दणेार – 

स यद गौस स यद घुडुसाब वय 24वष . रोज 

मजुरी रा. महबुेबनगर नांदेड मो. नं. 9657253109  
 

2)हरवले या च ेनाव –  

  स यद घुडुसाब गफुरसाब वय 55 वष   

रा. महबेुबनगर नांदेड 
 

 उशीराच ेकारण- 

 शोध घेवुन िमऴन न आ याने आज रोजी  त ार देत 

आहे. 
 

4) वणन- 

उंची 5 फूट 5 इंच,रंग –काळा सावळा,चेहरा –लाबंट 

,अंगाने - जाडजुड,दांढी- काढलेली, केस- काळे पांढरे 

बारीक, अंगावर- पांढऱा फुल बा ाचा शट व काळी 

पँ ट , डो यानी ितरकस पाहतात, पायात- काहीही 

नाही. डो यावर प रणाम झाललेा आहे, भाषा - 

हदी  

 5) खुलासा - नमुद ताऱीख वेळी व ठकाणी यातील खबर दणेार 

यांचे वडील स यद घुडुसाब स यद गफुरसाब हे राहते घ न 

कोणासही काही एक न सांगता िनघुन गेले. यापुव  दोन-तीन 

वेळेस िनघुन गेले होते. पण परत आले होते. परंतु यावेळेस आज 

पावेतो नातेवाईकाकड,े ग लीत नांदेड शहरात शोध घेवुन िमळुन 

आली नाही. वगैरे त ारी अज द याने मा पोिन सा. यांच े

आदशेाने िमस ग दाखल क न पूढील शोध व कायवाही कामी 

पोना/ 631दशेमखु  यांचेकडे दला . 

 

6)दाखल करणार – 

ASI  क याणकर मो.न.9623551038 

 

7)तपास करणार-   

पोना/631 दशेमुख  मो.न.9923647631 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



पोलीस ेशन देगलूर गूरन.  548/2022 क 324,504,506,34,भा द वी द 13/12/2022  

पोलीस ेशनचे
नाव 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व  िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व 
मोनं 

खुलासा:--- 

देगलूर गूरन.  
548/2022 
क 
324,504, 
506,34, 
भा द वी  
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.12.12.2022 रोजी  
09.30  वा. चे सुमारास 
िफयादीचे  रेस्ट  चे समोर  
मदनुर नाका  ते निवन 
बस ा   जानारे रोडवर  
पाणी िफलटर  चे समोर  
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.  13/ 12 / 2022 रोजी 
वेळ  10.59 वा.  
नोदंनं. 21 वर 

िफयादीचेनाव व प ा व -  
अमजद  खान नयुम खान   
वय 35 वष वसाय –
मजुरी,  
रा .खाजाबाबानगर  देगलुर   
, 
मोनं 7387939323 
 
आरोपी–   
 

खुलासा:-- 
सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण 
व यातील  आरोपीने  िफयादीस  तु मला घरभाडे  का 
देत  नाहीस  णुन  िशवीगाळ क न डो ात मा न  
डोके फोडुन  िजवे मार ाची धमकी िदली वगैरे  
िफयादी चे जबाब व न गू ा दाखल 
 
दाखलकरणार:-  
पो ना 2562 प े पो. े . देगलुर 
 
तपािसकअंमलदार– 
ASI  िमरदोडे  पो. े . देगलुर  
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ी माचरे पो. े . देगलुर  मोनं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर गरुन ं480 / 2022 कलम 283 भादिव द 13/12/2022 

पो ट च े

नाव 

गरुानंा कलम गु हाघ.ता वळे व 

ठकाण /दाखल  

फयादी व आरोपी थोड यात हक कत 

भोकर गुरनं 

 480 / 2022  

कलम  

283 भादिव 

गु.घ.ता वळे व ठकाण 

द. 12.12.2022 

रोजी वेळ 11.20 वा 

डॉ. आंबेडकर चौक ते 

नांदडे कड े जाणारे 

रोडवर 

ि ज या डा ा बाजुस 

 

दाखल  

द 13/12/2022 च े

वेळ 12.13 वाजता 

टेडा  23 

फयादी ----- 

संजय हादराव लगडे य 54 वष वसाय 

नौकरी पोहकेॉ / 2523 नेमणुक पोलीस टेशन 

भोकर िज. नांदेड मो. . 9823039063 

 

आरोपी ------- 

 

खलुासा------सादर िवनंती क , नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील फयादीने 

सरकारतफ फयाद दली क , यातील चालकांने आप या ता यातील वाहन 

येणारे जाणारे वाहनास च पादचायास अपघात व ईजा पोहचेल अशा 

थीतीत उभा केला हणुन याच े िव द कलम 283 भादिव माण े

कायदशेीर फयाद द याने मा. पोिन सा यांचे आदशेाने िबट HC 2078 

ल टवार यां याकडे दे यात आला 

 

 गु हा दाखल करणार :- 

 पोहकेॉ / 2138 एस. बी. शद ेपोलीस टेशन भोकर मो. . 9552500871 

 

तपिसक अमंलदार------ 

 पोहकेॉ / 2078 ल टवार पोलीस टेशन भोकर मो. . 9767114720 ' 

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर आक मात माकं. 79/2022 कलम 174 फौ. .स.ं द 13/12/2022  
 

पो ट च ेनाव  अक मात मृ य ू माकं आ  घडला तारीख दाखल 

वळे 

खबर देणार व मयत याचंे नाव  खलुासा 

भोकर  
 

आक मात मांक. 

79/2022  

कलम  

174 फौ. .सं.  

आ.मर.प.ता वळे व 

ठकाण :-  

द. 26.11.2022 

रोजी 16.00 वाजता 

मयताच ेशतेात पाक  

िशवार  

 

दाखल 

13/12/2022 

वेळ 11.37 

 टेडा 21  

 

खबर दणेार:-  

पोहेकॉ / 2801 ड लु के कांबळे 

पोलीस टेशन नांदडे ामीण 
 

 मयताच ेनाव :-  

कृ णा हनमंतराव सावंत य 

30 वष रा. पाक  ता. भोकर 
 

मरणाच ेकारण :- 

 शेतातील सागा या झाड 

साळत असतांना खाली पडुन 

गंभीर जखमी होवुन उपचार 

दर यान मृ यु 
 

िवलबंाच ेकारण :-  

आज रोजी पो टेला MLC 

कागदप े ा  झा याव न 

आक मात मृ यु दखल 

खुलासा 

     सादर िवनती क , आज रोजी पो टेला MLC 9501 स. द. िव णुपुरी नांदेड 

येथील कागदप े ा  झा याव न यातील मयत हा नमुद ता वेळी व ठकाणी 

यातील मयत हा या या शेतातील सागा या झाडावर चढून झाड ेसाळत असतांना 

खाली पडुन गंभीर जखमी झा याने ास स.द. नांदडे उपचारकामी दाखल केल े

असता तो स.द.नांदडे येथे वाड .50 म ये उपचार दर यान मरण पाव याचे MLC 

कागदप ाव न मा. पोिन सा यांच ेआदशेाने आम् दाखल क न पुढील चौकशीकामी 

HC 2820 जाधव यां याकडे दे यात आले. सोबत MLC प क, मरणो र 

पचंनामा, ो हीजनल रपोट शव प र ा फाम, M.O प क ेत पोचपावती 
 

आ.मर.दाखल करणार :-  

पोहेकॉ / 2138 एस. बी. शद ेपोलीस टेशन भोकर मो. . 9552500871 

 

 चौकशी अमंलदार :-  

पोहेकॉ / 2820 बी.यु जाधव पोलीस टशेन भोकर मो. . 9823227195  

  

 



पोलीस टेशन भोकर  आक मात माकं 80/2022  कलम 174 फौ. . स ं द 13/12/2022  
 

पो ट चे 

नाव 

अक मात 

मृ यू माकं 

अक मात मृ य ूदाखल घडला 

तारीख वळे ठकाण 
खबर देणार व मयत याचंे नाव  खुलासा 

पोलीस 

टेशन 

भोकर 

आक मात 

मांक 

80/2022 

 कलम 

 174 

 फौ. . सं 

 

आ. मृ.घ.ता वेळ व 

ठकाण :- 

द.08.12.2022 रोजी 

13.15 वाजता स. द. 

भोकर वाड . 1 

 

दाखल –  

द 13/12/2022  

वेळ 11.49  

टेडा- 22 

 

 

खबर दणेार :- पोहकेॉ /2801 ड ल ु के. कांबळे 

पोलीस टेशन नांदडे ( ा) 
 

 मयताच े नाव :- ित पती आडेलु बबलवाड वय 

35 वष रा. गारगोटवाडी (बु) ता. भोकर 
 

मरणाचे कारण :-  

शेतात कोणतेतरी िवषारी औषध िप याने स. द. 

भोकर येथे ाथिमक उपचार क न स. द. नांदडे 

येथे उपचार दर यान मृ यु 
 

िवलबंाच ेकारण :- 

 आज रोजी पो टेला RMLC कागदप े ा  

झा याव न आक मात मृ यु दाखल आ. 

खुलासा, 

सादर िवनंती क , आज रोजी पो टेला RMLC 9339/22 स. द. िव णुपुरी नांदडे 

येथील कागदप े ा  झा याव न यातील मयत हा द.05.12.2022 रोजी हा या या 

शेतात कोणतेतरी िवषारी औषध िप याने ाथिमक उपचारकामी स. द. भोकर येथे 

दाखल क न यास पुढील उपचारकामी स.द. नांदडे दाखल केल ेअसता तो स.द.नांदेड 

येथे वाड . 1 म ये उपचार दर यान मरण पाव याचे RMLC कागदप ाव न मा. 

पोिन सा यांचे आदशेाने आमृ दाखल क न पुढील चौकशीकामी HC 2820 जाधव 

यां याकडे दे यात आले. सोबत MLC प क, मरणो र पंचनामा, ो हीजनल रपोट, 

शव प र ा फाम, M.O प क, ेत पोचपावती. एक  िसलबंद पॉक ट 

 

चौकशीकामी 

 HC 2820 जाधव पोलीस टेशन भोकर  

 

 



पोलीस टेशन भोकर अक मात माकं 81/2022 कलम 174 फौ. .स.ं द 13/12/2022  

पो टेचे नाव अक मात मृ यू 

माकं 

अक मात मृ यू घडला 

दाखल तारीख वेळ 

ठकाण 

खबर देणार व मयताचे 

नाव 

मरणाचे िवलंबाचे कारण खुलासा 

पोलीस 

टेशन भोकर 

अक मात मांक 

81/2022  

कलम  

174 फौ. .सं. 

आ.मू.ध. ता वेळ व 

ठकाण :- 

द.08.12.2022 

रोजी 07.45 वाजता 

स. द. भोकर वाड . 

15 

 

दाखल -  

द 13/12/2022 चे  

वेळ 12.01 वाजता 

टेडा 23  

खबर दणेार:- 

 पोहके  2001 के 

कांबळे पोलीस टेशन 

नांदडे( ा)  

 

मयताचे नाव :- 

सुरेश सह हा र सह 

ठाकुर वय 60 वष रा. 

लगकुद ता. भोकर 

मरणाच ेकारण :-  

मयता या राह या घरी दा  िपवुन 

दा या नशेत कोणतेतरी िवषारी 

औषध िप याने स. द. भोकर येथे 

ाथिमक उपचार क न स. द. 

नांदडे येथे उपचार दर यान मृ यु 

 

िवलबंाचे कारण :-  

आज रोजी पो टेला 

RMLC/9363/2022 कागदप े 

ा  झा याव न आक मात मृ यु 

दाखल आ.मू 

खुलासा 

सादर िवनंती क , आज रोजी पो टेला RMLC 9363/22 स. द. िव णुपुरी 

नांदडे येथील कागदप े ा  झा याव न यातील मयत हा 

द.06.12.2022 रोजी 1300 मयत हा या या राह या घरी दा  िपवुन 

दा या नशेत कोणतेतरी िवषारी औषध िप याने ाथिमक उपचारकामी 

स.द.भोकर येथे दाखल क न यास पुढील उपचारकामी स.द. नांदडे दाखल 

केल ेअसता तो सद, नांदेड येथे वाड . 15 म ये उपचार दर यान मरण 

पाव यांचे RMLC/9363 या कागदप ाव न मा. पोिन सा यांचे आदशेाने 

आमृ दाखल क न पुढील चौकशीकामी HC 2138 शद ेयां याकडे दे यात 

आले.सोबत MLC प क मरणो र पंचनामा, ो हीजनल रपोट शव 

प र ा फाम, M.O प क ेत पोचपावती, एक िसलबंद पॉक ट 

दाखल करणार :-  

पोहकेॉ/2138 एस. बी. शद ेपोलीस टेशन भोकर मो. . 9552500871  

चौकशी अमंलदार :- 

 पोहकेॉ/2138 एस. बी. शद ेपोलीस टेशन भोकर मो. . 9552500871 



पोलीस टेशन रे व ेमदुखडे   CR NO 249/2022 कलम 12 A म ुज ु   द 13/12/2022 

पो टेच ेनाव  गुरन कलम गु हा घडला ता. वळे  ठकाण  व 

दाखल ता . वळे 

फ या द नाव प ा व  

मो नं, 

 हक कत 

, रे वे मुदखेड  

 

CR NO  

249/2022 

 कलम  

12A  म ुजु     
 

 

िमळाला माल 

1020/- नगदी पये व जुगाराच े

सािह य 

गु हा घडला ता वळे:-  

द 13/12/2022 रोजीच े 14.45वा 

दर यान िशवाजीनगर मुदखेड िवज 

िबल क  सेवा या पाठीमागे मा ती 

मं दराचे बाजू सावजिनक ठकाणी 

पि मेस एक कलोमीटर 

 

 

 गु हा दाखल ता वळे:-  

द 13/12/2022 चे 

16.00 वा  

टे..डा न द क् 15 

 

फयादी च ेनाव 

रामदास नर सग 

आवळे  वय 35वष  

पो का /703 ने पोिलस 

टेशन रे वे मुदखेड 

मोबाईल नंबर 

7972185379 

 

आरोपी नाव 

 

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

आरोप नी वतः या आ थक फाय ासाठी िवनापरवाना बेकायदशेीर र या 

क याण लोज नावाचा मटका जुगार आक ावर पैसे लावून खेळत व 

खेळवीत असताना नगदी पये 1020 व मटका जुगाराच े सािह य सह 

िमळून आला वगैरे फयादीव न  माननीय पो िन साहेब यां या आदशेाने 

पुढील चौकशी कामी बीट पोह ेका/1375 ठाकुर यां याकडे दले 

 

   दाखल करणार------  

पोहकेा/2366 मुंडे पो टे मुदखेड मो न 7774051375 

 

तपािसक अंमलदा-----  

पोह ेका 1375 ठाकुर  7774051375 

 

 

 

 



पोलीस टेशन भोकर गुरनं 481/2022 कलम 379 भादिव. द 13/12/2022  
 

पो टेच ेनाव गरुन कलम गु हा घडला तारीख वळे ठकाण 

दाखल 

फयादी आरोपी गलेा माल िमळाला माल खलुासा 

पोलीस 

टेशन भोकर 

गुरनं  

481/2022  

कलम  

379 भादिव. 

 

. घ. ता. वळे व ठकाण  

दनांक  12.12.2022 रोजी 

वेळ 18.00 से  

13/12/2022 रोजी 07.00  

या दर यन 

फयादी या शेतातील 

िविहरीतून पपळकोठा मगरे 

शेत िशवारातून  

 

दाखल – 

 द 13/12//2022 च े 

वेळ 14.28 

 टेडा 30 

फयादी – 

 पुंडिलक द ा 

वरघंटे वय 40 

को वसाय 

शेती रा 

पपळकोठा 

मगरे). भोकर 

िज.नांदडे म.न 

9552166645  

 

आरोपी- अ ात 

गेला माल- 

 5H.P ची व णा 

कंपनीचा सबम सबल 

िव ुत मोटार अंदाज े

10,000/-  कमतीची 

ज.ुवा. 

 

िमळाल माल- िनरंक 

खुलासा 

सादर िवनंती क , वर नमुद ता वेळी ठकाणी यातील अ ात आरोपीने 

फयादी या शेतातील िविहरीतून याची 5H.P ची व णा कंपनीचा 

सबम सबल िव ुत मोटार उदाज े10,000/- कमतीच ेज.ु वा वापरत चो न 

नेले अस याच ेजबाब व न मा. पोिन सा यां या आदशेाने गु हा दाखल क न 

पुढील तपास व शोधकामी  NPC 1162 ीमंगल ेयां याकडे दे यात आला. 

 

गु हा दाखल करणार :-  

पोहकेॉ/2138 एस. बी. शद ेपोलीस टान भोकर मो. क. 9552500872 

 

तपिसक अंमलदार :-  

नापोक / 1162 ीमंगले पोलेला टेशन भोकर मो. . 9823671162 

 

 



पो. टे.चे नाव कंुडलवाडी गरुन 140/2022कलम 324,323,504,506,34.भादिव माणे द.13/12/2022 

पो. टे.च ेनाव  गरुन व कलम गु.घ.ता.वेळ व ठकाण फयादीच ेनाव/आरोपी चे नाव व प ा हक कत 

कंुडलवाडी गरुन  

140/2022 

कलम 

324,323,504 

,506,34.भादिव  

   

 

 

 

 

 गु हा घडला ता.वेळ व 

ठकाण 

द.13/12/2022 चे 

दपुारी 01.15 वाजता 

नागणी ते नगुंदा जाणारे 

रोडवर पोलीस पाटील 

यांचे घरासमोर  

  

गु हा दाखल:- 

द.13/12/2022रोजी  

च े16.26 वा 

नोद नं.20 

फयादीच ेनाव:-   

उ व सुधाकर आगळे वय 22 वष 

वसाय शेती राहणार नागणी ता. 

िबलोली िज.नांदडे 

 

आरोपी च ेनाव:-  

 

खलुासा:-सादर िवनंती क  वर ता वेळी व ठकाणी यातील आरोप  तानी संगणमत क न. 

यातील फयादीस तू आमचे शेतातील पाणी सोड याचे पाईप उचलून का नेलास हणून 

अंकुश गादगे यांनी याच ेहातातील लाकडाने डो यात मा न मला खाली फोडले यावेळी 

उमेश गादगे हा पण तेथे आला व यांनी अंकुश या हातातील लाकडाने पाठीत व इतर 

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

व न वर माण ेगु हा दाखल क न    मा. सपोिन कासल ेसाहबे ,यांच ेआदशेाने पुढील 

तपास HC.2206 मेडवेार यां याकडे दला . 
 

गु हा दाखल करणा याच ेनाव:- 

Npc 1191 आडे साहेब पो. टे. कंुडलवाडी मो.न.8806267380 
 

तपिसक आमलदार:- 

hc2206  .पो. टे. कंुडलवाडी 
 

पो टे भारी अिधकारी:-  

स.पो.िन. कासले साहेब पो. टे. कंुडलवाडी मो,न.9823017330. 

 

 

 

 



               
  

 
       

      
 

  
 

  
  

 
 

  
 
    

     
  

   
  

    
      

 
    

 
  

  
  

   

    
      
      

   
 

    
 

     
 

  
 

   
      

      
   

         
     
       

        
      

     
   

      
       

      
     

 

  
       

 
   

       

 



पोलीस टेशन उ माननगर दनाकं 13/12/2022 आ  न.ं51/2022कलम 174crpc 

  पोलीस टेशन त ेच े

नाव 

 गु हा रिज टर नबंर व कलम 

भादवी 

 गु हा पना का/ 

आ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नबंर आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक होय नाही  
हक कत 

पोलीस टेशनचे 

नाव उ माननगर 

आ  नं  

51/ 2022  

कलम  

174 crpc 

 

चकेिल टची पुतता केली 

अगर कसे:- होय  

 

उिशराच े कारण:- 

खबर दणेार हे दखुात 

अस याने आज रोजी पो टला 

येऊन जबाब दते आहे 

आ  घडला दनाकं 

21.11.2022 रोजी 

सकाळी 04.10 

िमिनटाच ेसुमारास 

अ िवनायक हॉि पटल 

नांदडे येथे 

 

 दशा :- 

दि ण 30 क.मी  

 

आ  दाखल 

दनांक:13.12.2022 

वेळ 17.22 

 टेडा. 20 

 

. 

खबर दणेार :-  

व्यंकटी महाद ूकानगुले वय 65 

वष वसाय शेती राहणार 

भूकमारी तालुका कंधार जात 

कंुभार मोबाईल नंबर- 

9673710631 

 

एफआर आय त दली का :-होय  

 

मयताचे  नाव :- 

केशव वयं्कटी कानगुडे वय 29 वष 

राहणार भूकमारी तालुका कंधार 
 

मरणाचे कारण:-  

पोटा या आजाराचा ास होत 

अस याने यास अ िवनायक 

हॉि पटल नांदडे येथे सु  केले 

असता उपचार दर यान मरण 

पावला 

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

यातील खबर दणेार यांचा मुलगा नामे केशव ंकटी कानगुले व 

29 वष हा याचे पोटात अचानक खूप ास होत अस याने यास 

अ िवनायक हॉि पटल नांदडे येथे शरीर केल े असता 

उपचारदर यान मरण पावला वगैरे जबाबाव न सदरचा अमृता 

खान क न मनसे पुण े साहबेांच े आदशेाने पुढील तपास कामी 

2330कानगुले साहबे यां याकड े दला 

 

दाखल करणार:-- पो.ना.2536 राठोड पो ट उ मान नगर 

 

 तपासीक अिधकारी:-   

HC 2330 कानगलुे  पोलीस टेशन उ मान नगर 

7744019830  

 

भारीअिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नंबर:- 

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

 

 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना माण े



पोलीस टेशन रे व ेमदुखडे   CR NO 250/2022 कलम 379 भादवी द 13/12/2022 

पो टेच ेनाव   गु र न न ंव कलम गु हा घडला ता. वळे  ठकाण  व दाखल 

ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो नं,  हक कत 

, रे व ेमुदखेड  

 

 
CR NO 

 250/2022 

 कलम  

379 भादवी 

 

गेला माल 

मोटर सायकल मांक एम 

एस 26 बी एस 3505 

बजाज ले टना जु वा क अ 

20,000-/   

 

उिशराच ेकारण 

आज पावतो शोध घेऊन 

पो टला येऊन आज रोजी 

त ार द यान ेगु हा दाखल 

गु हा घडला ता वळे:- 

 द 01/12/2022 रोजीचे 23.00 

वा  ते द 02/12/2022 रोजीचे 

पहाटे 05.00 दर यान फयादी या 

घरासमो न पि मेला एक 

कलोमीटर 

 

 गु हा दाखल ता वेळ:-  

द 13/12/2022 चे  

19.06  वा  

टे..डा न द क् 19 

 

  

फयादी चे नाव 

भा कर नामदेव राव 

दडुक कर वय 53वष  

नोकरी रा मराठी ग ली 

पोिलस टेशन रे व े

मुदखडे या मुदखेड 

मोबाईल नंबर 

7709043290 

 

आरोपी नाव 

अ ात  

  

  

 

 

 

  

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

यातील फयादीने याची दोन वषापवू  िवकत घेतलेली मोसा 

लॅ टना बजाज कंपनीची मोसा मांक MH 26 BS 3505 

कमती 20000 पयाची घरासमोरील रोडवर उभी क न झोपी 

गेला असता कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेली आहे सदर 

मोसाचा आज पावेतो शोध घेतला िमळून आला नाही वगैरे 

मजकुराचे  फयादीव न  माननीय पो िन साहबे यां या आदेशाने 

पढुील चौकशी कामी बीट  सपोउपिन िगते यां याकड े दल े

  मो न 8329115398 

 

दाखल करणार 

 पोहकेा/2366 मुंड ेपो टे मुदखेड 

 

तपािसक अंमलदा 

  सपोउपिन िगते मो नंबर 8326115398 

 

 

 



 

पोलीस टेशन मरखेल गुरन ंनबंर 263/2022 कलम 65(ई) मदाका द13/12/2022 

पो टेचनेाव गु र न न ंव कलम गु हाघडलाता. वळे ठकाण  व 

दाखलता . वळे 

फ या दनावप ा व  मोन,ं आरोपीनाव  व प ा हक कत 

पो टे 

मरखले 

गुरन 
263/2022  
कलम  

65( ई) मदाका 

गुघतावेळव ठकाण 
13.12.2022 रोजी16:30 
वा सुमारास टाकळी फाटा 
रोड या बाजूला मौज ेमरखेल 
ता दगेलूर 
 

 पुवस 01 कमी. 

 
गुरनंदाखलतावळे:- 

दनाकं13/12/२०२२ 

रोजीवेळ 17:43 
न द  20 

 

फयादी 
-राज  चाद ूवाघमारे वय 41वष वसाय पोउपिन 
पो टे मरखेल मोनं 8975841122 
 
 FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी- 

 
िमळाला माल 
दशेी दा  भगरी सं ा अस ेलेबल असलेल े180 

ML मतेच7ेबॉटल कमंत 490 पयाचा 

खुलासा:सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील आरोपी आप या ता यात िवनापरवाना 

बेकायदशेीर र या दशेी दा  भगरी सं ा अस े लेबल 
असलले े 180 ML मतेच े 07 बॉटल कमंत 490 

पयाचा ोगु ाचा माल चोरटी िव  कर या या 
उ शेाने िमळून आला वगैरे फयादीव न गु हा दाखल 
 

दाखल करणार 
पोना 1638 डोईजड 

 

तपािसक अिधकारी :  
पोहकेॉ 2505 कदम मोनं 9923606729 

 

 

 

 



पोलीस टेशन रामतीथ 203/2022 क 324 भा द वी दनाकं. 13/12/.2022 
  पोलीस टेशनचे 

नाव 

 

 गु हा रिज टर नंबर व 

कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नबंर, आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक 

होय /नाही 

हक कत 

पोलीस 

टेशनच ेनाव 

रामतीथ 

गुरन  

203/2022 

 कलम  

324 IPC माण े

 

 

 

 

 

 

 गु हा घडला 

 दनांक 11.12. 2022 

रोजी 13.30 वासू 

गोदावरी मनात पि लक 

कूल च ेजेवणाच ेकॅ टीन 

समोर पवूस 0.5km 

 

 गु हा दाखल दनाकं: 

- द-.13/12/2022  

वेळ 15:21  

टे डा नं 18 वर  

 

 

 

 फयादीच ेनाव  व प ा:- 

 अशोक मािणकराव इंगळे वय वष वसाय नोकरी 

PSI पो टे रामतीथ मो नंबर 7066981443 

एफआर आय त  दली का :-होय  

 

 आरोपीच ेनाव व प ा:- 

  

 आरोपी अटक :-नाही 

 

िवलबंाचे कारण – 

 जखमीच ेवै क य माणप  आज रोजी ा  झाल े

व न सरकार तफ  फयादी होऊन फयाद द याने 

जखमीचे नाव. 

 वेदांत संजय गारोळे वय 17 वष वसाय िश ण  

इ 12 वी गोदावरी हणाल पि लक कूल खरवी ता 

उमरखेड नगर ता िबलोली 

 खुलासा - 

 सादर िवनंती क  नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील जखमी मुलगा 

वेदांत संजय गारोळे हा गोदावरी मनार पि लक कूल शंकर नगरच े

जेवणाच ेकॅ टीन म ये जेवायला जा यासाठी उशीर झा याने आरोपीने 

जखमी वेदांत यास तुला जेवायला जा यासाठी उशीर का झाला असे 

हणून छडीने मारीत असताना वेदांत ती छडी कवीत असताना 

वेदां या हातातील लोखंडी रग कडा ह ेसर यांचे कपाळावर लाग याने 

सर यांनी मी पण तुला या क ाने मा न पाहतो असे हणून वेदांत 

या या हातातील कड े काढून घेऊन वेदांत याचे कपाळावर मा न 

जखमी केले तसेच वेदांत जिमनीवर खाली पड याने या या डो यात 

मार लागला आहे जखमीची आज रोजी वै क य माणप  ह तगत 

झा याने सरकारतफ व PSI इंगळे यांनी फयाद द याव न मा 

सपोिन दघे साहबेां या आदशेाने गु हा दाखल क न तपास कमी 

सपोिन दघे साहबे यां याकडे दला आहे  

दाखल करणार. HC 620 कुलकण  मो नं 9175358880 

 तपासी अिधकारी:  -सपोनी दघे साहबे. मोनं.9834252985 

 भारी अिधकारी– सपोनी दघे साहबे. मोनं.9834252985 

 

  



DCR पो. टेशन मनाठा   गु.र.ण. 184/2022 कलम 324,323,504,506,34,भा. द .वी दी.13/12/2022 

पोलीस 

टेशन चे 

नाव 

ग.ु र.न व कलम गु हा घडला दाखल फयादी व आरोपी याचंे नाव व प ा  ह कगत 

मनाठा 184/2022  

कलम 

324,323,504, 

506,34 

,भा. द.वी. 

गु हा घडला 

दी. 10/12/2022 

रोजीच े19.00वा. 

फयादी या घरासमोर 

मौज ेउमरी दया  

 

पवूस 20 कमी 

 

 

गु हा दाखल:-  

द. 13/12/2022 च े

17: 35च े टेशन 

डायरी न द 16 वर  

 

फयादीच ेनाव :- 

 संतोष नामदवे वाघमारे वय 35 

वष वसाय शेतमजुरी रा.उमरी 

(दया )ता.हदगाव िज. नांदडे मो 

नं.9830648728 

 

आरोपीच ेनावे  :- 

 

खलुासा: वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीतानंी संगणमत 

क न फयादी व याचंी प ी स िशवीगाळ क न तू लई माजलास अस े

हणून हातातील काठीने फयादीस डो यात डा ा डो यावर उज ा 

खां ावर मारहाण केली . यामळेु डोके फुटून र  िनघाल े फयादीची प ीस 

उज ा खां ावर डा ा मांडीवर मार लागला आह े व तु ही जर मा या 

आईस व बिहणीस भांडण े के यास खतम करतो अशी धमक  दली वगैरे 

जबाब व न मा. सपोनी सा. याचं े आदशेाने पढुील तपास काम े बीट 

एनपीसी 23 34 यादव यां याकड े दला. 
 

दाखल करणार:-  

पोह ेका 1750 दवेडे साहबे मोबाईल नं.  9657719136 

तपासी अमंलदार :- 

 NPC 2334 यादव साहबे पो. टे. मनाठा  

मो नंबर 9890616179 

 

  



पो. ट.े चे 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. नं. आरोपी चे नाव व 

प ा, आरोपी अटक होय / नाही 

                 ह ककत  

लबगाव  

भागo 1 तेo 5 :- 
गुरण 
. 176/2022 
कलम 
279,304 ( अ ) ,
भादवी 
 

 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

द13/12/2022  

रोजी 00.12.वाज या या 
समुारास  
ठकाण 
फयादी या घरासमोर 

नवीन आबादी लबगाव 
ता.जी .नांदडे दशा पूवस 

01 कमी बीट नंबर 1 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द13/12/-2022  

च े19.1 

न द नंबर 30 वर  

 

 

फयादीच ेनाव.,  

 

आरोपी च ेनाव : 

 

मयताच ेनाव.  

िवशाल अशोक भसुावळे वय 28 वष 

राहणार नवी आबादी लबगाव ता. जी 
नांदडे 
 

 FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

आरोपी अटक :- नाही. 

चकेिल ट ची पूतता केली आह े:- 

सादर िवनंती क  वरै  नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील कॉलम नंबर दोन मधील 

आरोपी ने आप या ता यातील रेतीचा टे पो 
हाईगई व िन काळजीपण े चालून टे पो 
ग लीत पाठीमागे असताना टे पो 
येतील मयताच ेपोटाव न छातीव न व याच े
हाताव न टे पोचा चाक गे याने यातील 
मयत मरण पावला असा जबाब फयादीने 
द याने वर माण े गु हा दाखल क न 

मा.सपोिन पवार साहबे याचं ेआदशेाने वरील 
माण ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 

एपीआय पवार साहबे ह ेकरीत आहते साहबे 
 

दाखल करणार :-  

PSO Asi जागीरदार पो. टे. लबगाव 

मो.नं. 9822337382 
तपास कामी 
 एपीआय पवार साहबे पो. टे. लबगाव  

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :-  

स. पो. िन. पवार  साहबे पो. टे. िलबगाव  

मो. नं. 98 23 28 84 58 

 



iksLVs v/kkZiqj nSfud xqUgs vgoky fn 13@12@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps uko 
v/kkZiqj   
 
 
 
 

 
xqUgk    ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-& 
 fnukad 12@12@2022 
jksth osG vankts 
lk;adkGh 
 17-15 rs 17-30 okps 
ekSts fiaiGxkao egknso 
ikVhtoG fiaiGxkao 
f'kokjr 
 
 

?kVukLFkGk iklqups 
fn’kk o varj%& 
nf{k.ksl 09 fd-eh- 
 
 
xqUgk    nk[ky-rk-osG- 
fn &13-12-2022  
ps osG  00%14 ok  
uksan ua-03    oj 

xq-j-u- 
335@2022 
dye   
392 ] 34 Hkknafo  
 
  
 
 
 xsyk eky & 
1]86]934@#  
 
feGkyk eky 
&fujad  
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
lkbZukFk èkkjkth çseyokM 
o; 23 o"kZs O;olk; 
[kktxh uksdjh Lora= 
ek;Øks Qk;ukUl çk-fy 
iq.kkZ jksM ukansM jk 
lkseBk.kk rkyqdk mejh 
ftYgk ukansM  g-eq-N=irh 
pkSd ukansM  
eks ua 8799871667 
 
vkjksihps  uko %& 
  
 
vkjksih  vVd   & ukgh  
 

[kqyklk %& lknj fouarh fd oj ueqn rkfj[k] osGh o fBdk.kh  ;krhy  fQ;kZnh gk R;kph 
ctkt iYlj daiuhph eksVjlk;dy Øekad ,e ,p 26 lh lh 40 62 oj clwu R;kps Qk;ukUl 
daiuhps 07 xzqi eèkhy 102 O;ähph olqyh jDde 1]86]934@# cWxeè;s ?ksÅu ,d [kkrsnkjkph 
okV fiaiGxko egknso ikVhy toG  okV igkr Fkkacyk vlrk rhu vuksG[kh ljnkjth vankts20 
rs „‡ o;ksxVkrhy gs lax.ker d:u rksaMkyk #eky ckaèkwu R;kph fouk uacjph LIysaUMj daiuhph 
eksVj lk;dy oj clwu fQ;kZnhP;k ikBhekxwu ;sÅu fQ;kZnhP;k xkMhyk ykFk ek:u fQ;kZnhr 
[kkyh ikMwu R;kiSdh nks?kkauh iS'kkph cWx fgldkowu ?ksr vlrkuk frl&;kauh  fQ;kZnhP;k rksaMkoj 
yky fejphph iwM Qsdyh vkf.k R;kP;k iSdh ,dkus fQ;kZnhl [katjkpk èkkd nk[kowu fr?kkauh 
lax.ker d:u fQ;kZnhps iSls vkf.k Hkjysyh cWx cGtcjhus pks:u ?ksÅu xsyks fgldkowu xsyk 
oxSjs tckc o:u xqUgk nk[ky 

nk[ky dj.kkj %& :    
iksmifu oM iksyhl Bk.ks vaeynkj iks-LVsvèkkZiqj eks ua 9637101945   
rikfld vaeynkj %&  
 iksmifu vkxykos  iks LVs v/kkZiqj  eks ua9767777884  
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &  
iksuh Jh - vk'kksd tkèko iksLV vèkkZiwj eksckbZy uacj- 7798834243-  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh   

vIIkj iksyhl vf/k{kd   Jh èkj.ks- lkgsc eks ua 9922995846 mi foHkkxh; 
iksyhl vf/kdkjh  Jh- flènsÜoj Hkksjs lkgsc-  eks ua 7798688862  2½ iks-fu-tkèko lj  
eks ua 7798834263 
3½ iksyhl mifujh{kd vkxykos  eks ua9767777884 
gs fnukad-13-12-2022 jksth 00%36   ok uksan ua-05   oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  fn-13@12@2022 ps  01%47  oktrk LVs Mk ua  08 oj ijr  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



iksLVs foekurG  nSfud xqUgs vgoky fn 13@12@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps 
uko 
foekurG  
 
 
 

 
xqUgk  ?kMyk rk-
osG fBdk.k-&  
fn &11-06-2021 
jksthps 12-30 ok 
fQ;kZnhP;k ?kjh 
vksaedkjs’oj uxj 
]rjksMk cq ukansM 
 
?kVukLFkGk 
iklqups fn’kk o 
varj%&  
nf{k.ksl02 fdeh 
  
xqUgk  nk[ky-rk-
osG-%   
fn &13-12-2022 
ps osG 00-50 ok 
uksan ua-04  

xqjua  
419@2022  
dye 
453]427]380] 
34 Hkk n oh  
 
 
xsyk eky- 
50]000@- # 
uxjnh o 25 
rksGs lksus rhl 
gtkj # izfr 
rksGk izek.ks 
fdear vankts 
7]50000 vlk 
,dq.k 8]00000 
# pk eqnznseky 
 

fQ;kZnhps uko %&  
ukensojko fi-/kksaMckjko dne o; 
57 o”kzZ O;olk; uksdjh jk-
vksedkjs’oj uxj rjksMk]cq ukansM  
 
vkjksihps uko %&   
 
mf’kjkps dkj.k&  
ek-U;k;ky;kpk flvkjihlh dye 
156 ¼3½ pk vkns’k izkIr >kY;kus 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh  oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy ueqn 
vkjksihrkauh vkilkr lax.ker d#u fQ;kZnh ?kjh ulrkauk R;kaps jkgrs ?kjkps 
xsVps dqyqi rksMwu vkre/;s ;soqu ?kjkps dqyqi rksMqu tcjnLrhus ?kjkr f’k#u 
?kjkph o lkekukph ukl/kql d#u ?kjkrhy dikV o #e ua-2 e/khy lksU;kps 
nkxhus 25 rksGs fdear vankts lkMslkr yk[k # o uxnh # iUUkkl gtkj  # 
vlk ,dqu vkB yk[k # eqnseky pks#u usys vkgsr vls fQ;kZnhps ?kjkrhy 
flflVhfOg QqVst ikghY;kuarj fQ;kZnhP;k y{kkr vkys oxSjs rdzkj ek-
U;k;ky;kr nk[ky dsY;kus flvkjfilh dye 156 ¼3½ pk vkns’k izkIr >kY;kus  
oj ueqn dyekizek.ks xqUgk nk[ky rikldkeh  iksmifu xkssaM lkgsc ;kaps dMs 
fnyk 
nk[ky dj.kkj %&  
iksmifu tk/ko iksLVs  foekurG eksua-8007580146 
rikfld vaeynkj %&  
iksmifu xkSaM lkgsc iksLVs  foekurG eksua-7972560742 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & 
 iks-fu-dkdMs eks-ua-9923131121 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
1& iks-fu-dkdMs eks-ua-9923131121  
2& iksmifu tk/ko iksLVs  foekurG eksua-8007580146] 
gs fnukad-13-12-2022 jksth 01-53 ok uksan ua-07 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
  

 

 



iksLVs eukBk nSfud xqUgs vgoky fn 13@12@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

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

gdhdr 

 
iksLVs ps uko 
eukBk   
 
 
 
 

vk è    ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-&  
fnukad 12@12@2022 ps 
16%00 oktrk rs 17%00 
ekSts dsnkjxqMk rk-gnxko  
;sFkhy  ‘kkldh; 
vfnoklh vkJe ‘kkGk  
;sFkhy eqyhP;k gkWLVsy 
e/khy  e;r jkgr 
vlysY;k #ee/;s  
yks[kaMh iyaxkP;k ofjy 
jkWMyk  rk-gnxko ft-
ukansM  
 

?kVukLFkGk iklqups fn’kk 
o varj%& 
iqosZl  15 fd eh   
 
vk è    nk[ky-rk-osG-%   
fn &13-12-2022  
ps osG  01%24  ok  
uksan ua-03     oj 

vk è  
41 @2022 
dye  
 174 
lhvkjihlh   
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %& 
 —".kk rqGtkjke ;kno o; 
42 o"kZs O;olk; ukSdjh 
uk-iks-d‚-2334 iks-LVs-
eukBk  rk-gnxko ft-ukansM 
eks u 9890616179 
 

Ek;rkps  uko %&  
 
 
ej.kkps dkj.k    & 
vks<f.kus xGQkl ?ksÅu 
ej.k ikoyh- 
 

[kqyklk %& lknj fouarh fd oj ueqn rkfj[k] osGh o fBdk.kh  ;krhy  e;r eqyxh fgus 
rh jkgr vlysY;k ;sFkhy vkfnoklh vkJe 'kkGsrhy g‚LVsyP;k #eeèkhy yks[kaMh 
iayxkP;k j‚Myk diMîkaP;k vks<f.kus xGQkl ?ksÅu ej.k ikoyh vkgs R;ko#u ueqn 
çek.ks vdLekr èR;w nk[ky   
 

nk[ky dj.kkj %& : 
  iksmifu fpêsokj  lkgsc iks-LVs-eukBk eks-Ø-9834634149  
  
rikfld vaeynkj %&  
e-iksmifu-dne eWMe   iks LVs gnxkao  eks ua- 7387500709  
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &  
fouksn pOgk.k lkgsc l-iks-fu-iks-LVs-eukBk- eks ua 7020408595 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh   
¼1½vIij iksyhl vèkh{kd Jh-èkjus lkgsc ¼2½ ek-lgk¸;d iksyhl vèkh{kd Jherh-
'kQdr vkeuk-mifoHkkx Hkksdj eks-7840048038  ¼3½ Jh-fouksn pOgk.k lkgsc l-
iks-fu-iks-LVs-eukBk- eks ua 7020408595 
gs fnukad-13-12-2022 jksth 17%49   ok uksan ua-18   oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 
 
 
                                                                                                                                       



iksLVs gnxko nSfud xqUgs vgoky fn 13@12@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps uko 
gnxko  
 
 
 
 

vk è    ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-& fnukad 
13@12@2022 ps 10%30  
iqohZ doBk xkokyk 
txr xtkuu 
y{e.kjko tk/ko ;kaps 
‘ksrkrhy fofgjhr 
doBk rk-gnxko 
 ft-ukansM  
 
 

  
 
vk è    nk[ky-rk-
osG-%   
fn &13-12-2022  
ps osG  13%11  ok  
uksan ua- 17  oj 
 
 
 

vk è  
50 @2022 
Dye 
  174 
lhvkjihlh   
 
 
 
 

[kcjns.kkjsps  uko %& 
 iafMr ikaMqjax tk/ko o; 
47 o”ksZ O; iksyhk ikVhy 
¼irh½ jk doBk rk gknxkao 
ft ukansM  
 
 
 

Ek;rkps  uko %&    
 
 
  

[kqyklk %& lknj fouarh fd oj ueqn rkfj[k] osGh o fBdk.kh  ;krhy  [kcj 
ns.kkj ;kauh dGfoys fd vkeP;k xkokrhy xtkuu y{Ek.k tk/ko ;kauh ?kjh 
;sÅu lkafxrys fd ek÷;k ‘ksrkrhy fofgjhe/;s  ,d efgyk iMqu èr 
voLFksr fnlyh vkgs-;ko:u eh o xkxokrhy dkfg yksd fofgjhtoG xV 
Vkdqu ikghys vlrk xkokrhy ukxksjko dkGs ;kaph eqyxh lquhrk Kkus’oj 
xkMsdj o; vankts 22 o”kasZ gh vlY;kph [kk=h >kY;kus iksLVsyk ;sÅu fjiksVZ 
fnY;kus oxSjs o:u ueqn çek.ks vdLekr eR̀;w nk[ky   
 
nk[ky dj.kkj %& 
 iksmifu @xk;dokM iksLVs gnxkao eks ua 7758864052  
 

  
rikfld vaeynkj %& 
iksmifu @xk;dokM iksLVs gnxkao eks ua 7758864052 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &  
iks fu iokj iksLVs gknxko eks ua 8888717999 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
iksmifu @xk;dokM iksLVs gnxkao eks ua 7758864052 ]iksmifu eksjs iksLVs gnxkaao eks ua %& 
7758864052 ]iksmifu eksjs iksLVs gnxkao eks ua 9763457266]  gs fnukad-13-12-2022 jksth 
12%35   ok uksan ua-16   oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 

  



iksLVs dqaMyokMh nSfud xqUgs vgoky fn 13@12@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps uko 
dqMayokMh  
 
 
 
 

vk è    ?kMyk rk-osG 

fBdk.k-& fn 
13@12@2022 jksth 
osG 07%15 oktrkps 
lqekjkl ekSts 
fiaiGxko ¼dq ½eSrkps 
jkgrs ?kjh 
  
 
?kVukLFkGk iklqups 
fn’kk o varj%& 
mÙkjsl 05 
fdyksehVj  
 

  
 
vk è    nk[ky-rk-
osG-%   
fn &13-12-2022  
ps osG  18%46  ok  
uksan ua- 22  oj 
 

vkè  ua- 
21@ 2022 
dye& 
174-
lhvkjihlh  
 
 
 
 
 
 

[kcjns.kkjsps  uko %& 

'kadj xaxkjke lk[kjs 
o; 58 o"kZ O;olk; 
iksyhl ikVhy ekSts 
fiaiGxko rkyqdk 
fcyksyh eksckbZy uacj 
9011813825 
  
 

Ek;rkps  uko %&  ½ 
 
ej.kkps dkj.k 
%&xGQkl ?ksÅu èR;w 
 
  
 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy ;krhy 
[kcj ns.kkj ;kauh iks-LVs-yk ;sÅu [kcj fnyh dh ;krhy e;r fgus xGQkl 
?ksÅu ej.k ikoyh vkgs oxSjs tckck o:u oj çek.ks vkez nk[ky d:u 
ekuuh; liksuh lkgsc ;kaps vkns'kkus iq<hy rikl psi lw;Zoa'kh lkgsc 
;kaP;kdMs fnys- 
 

nk[ky dj.kkj %&  
iksuk@1191vkMs  iks LVs dqaMyokMh eks-8806267380- 
 
 

 rikfld vaeynkj %&  

iksmifu@ lw;Zoa'kh iks LVs dqaMyoMh  
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh & 

 ek-l-iks-fu- dklys lk-  iks LVs dqaMyokMh eks-u  9823017330 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
 ek  Jh- foØkar xk;dokM lkgsc mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh /kekZckn eks 
ua 9021772022 -ek-l-iks-fu- dklys lk-  iks LVs dqaMyokMh eks-u  
9823017330    
 gs fnukad- 13-12-2022 jksth 18%46   ok uksan ua-22   oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 



iksLVs nsxyqj nSfud xqUgs vgoky fn 13@12@2022 

ftYgk@ iks-Bk.ks xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  fn-osG 

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

 
iksLVs ps 
uko 
nsaxywj   
 
 
 

 
xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-&  
fn 12@12@-2022  
jksth- ps 12-00  
oktrk rs fnukad 
13-12-2022 ps 07-
00 ok-ps njE;ku 
fQ;kZnhps fdjk;k.ks 
jkgr vlysys 
vkuanuxj Hkk;xko 
jksM nsxyqj o R;kaps 
ifjp;kps vlysys 
nÙkk ekjksrh gkDds 
;kaps fdjk;kps jkgrs 
?kjh VsdkGs xYyh 
nsxyqj 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-
osG-%   
fn  13@12@2022 
jksth osG 15-42 
ok-  uksan ua- 25 oj 
 

xqjua 549@2022 
d&454]457] 
380 Hkk n oh  
 
 
 
xsyk eky- 
50]000@- # 
uxjnh o 25 
rksGs lksus rhl 
gtkj # izfr 
rksGk izek.ks 
fdear vankts 
7]50000 vlk 
,dq.k 8]00000 
# pk eqnznseky 
 

fQ;kZnhps uko %&  
gkuear [kaMq xk;dokM o; 32 O;olk; 
[kktxh ukSdjh i'kqèku i;Zos{kd jk-eaMxh  
g-eq-vkuanuxj Hkk;xko jksM nsxyqj  
rk- nsxyqj  eks ua-9405825212 
 

vkjksihps uko %&  vKkr 
 

xsyk eky & 
ƒ½lksU;kps xaB.k T;kps otu 07 xzke 
34]000@& : tq-ok-fda-va- 
2½dkukrhy 2 >qeds ]2 Qqy T;kps otu 08 
xzke 39]000@& #i;s tq-ok-fda-va-   
3½ euh o eaxGlq= otu 04 xzke 16]000@& 
tq-ok-fdava-  4½ pkanhps ik;krhy okGs 06 ux 
otu 160 rksGs 96]000@& #i;s tq-ok-fda-va- 
5½ ,d ,y-th- daiuhph 32 baph ,y-bZ-Mh- fV-
Ogh- 24]000@& tq-ok-fda-va- o uxnh 
20]000@& #i;s vlk ,dq.k 2]29]000@& #i;s 
pk-eky pks#u usyk vkgs- rlsp R;kaps ifjphr 
vlysys nÙkk ekjksrh gkDds ;kaps  
1½lksU;kps 05 xzke otukps ikus 5000@& #i;s 
tq-ok-fda-va-  2½jsMeh daiuhph 32 baph ,y-bZ-
Mh-fV-Ogh- 16]000@&#i;s tq-ok-fda-va-o uxnh  
20]000@& #i;s vlk ,dq.k 41]000@& #i;s 
pk eky pks#u usyk vkgs- 
,dq.k 2]70]000@& #i;kpk eky- 
feGkyk eky & fujad  

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkKkr 
pksjV;kus fnukad 12-12-2022 jksth ps 12-00 ok- rs fnukad 13-12-2022 jksth ps 07-
00 ok-ps njE;ku fQ;kZnh ;kaps HkkM;kus jkgr vlysys ?kjkps dMh o dksaMk rksMqu vkr 
ços'k d#u 1½ lksU;kps xaBu otu 07 xzke 34]000@& #i;s tq-ok-fda-va- 2½ 
dkukrhy 2 >qeds ]2 Qqy otu 08 xzke 39]000@& #i;s tq-ok-fda-va- 3½ e.kh o 
eaxGlq=otu 04 xzke 16]000@& #i;s tq-ok-fda-va- 4½ pkanhps ik;krhy okGs 06 ux 
otu 160 rksGs 96]000@& #i;s tq-ok-fda-va- 5½,d ,y-th-daiuhph 32 baph ,y-bZ-
Mh-fV-Ogh- 24]000@&#i;s tq-ok-fda-va-o uxnh 20]000@& #i;s  vlk ,dq.k 
2]29]000@& #i;s pk eky pks#u usyk vkgs-rlsp fQ;kZnh ;kaps ifjphr vlysys nÙkk 
ekjksrh gkDds gs HkkM;kus jkgr vlysys ?kjkpk dMh dksaMk rksMqu vkr ços'k d#u 
dikVkrqu  1½ 1½lksU;kps 05 xzke otukps ikus 5000@& #i;s tq-ok-fda-va- 2½jsMeh 
daiuhph 32 baph ,y-bZ-Mh-fV-Ogh- 16]000@&#i;s tq-ok-fda-va-o uxnh  20]000@& 
#i;s vlk ,dq.k 41]000@& #i;s pk eky pks#u usyk vkgs-oxSjs etdqjkps tckc 
o#u ek-iks-fu-lkgsc ;kaps vkns'kkus oj çek.ks xqUgk nk[ky d#u iq<hy rikl dkeh 
e-iksmifu lq;Zoa'kh eWMe ;kapsdMs fnyk-   
 
nk[ky dj.kkj %&  iksuk-2562 i=s us-  iks- LVs- nsxyqj  
rikfld vaeynkj %&  
e-iksmifu@ lq;Zoa'kh eWMe  us- iks-LVs- nsxyqj eksua 9860026652  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &  iks- fu- lksgu ekNjs lkgsc eks-ua- 9168751555 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 
1½ Jh-lfpu lkaxGs lkgsc mifoHkkxh; iksyhl vèkhdkjh nsxyqj  
eks-ua-9823524529  2½ iks- fu- lksgu ekNjs lkgsc eksua9168751555us-iks-LVs- 
nsxyqj  gs fnukad-13-12-2022 jksth 16-01 ok uksan ua-  27 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
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पोलीस टेशन रामतीथ गुरनं 204 /2022 कलम 279.427 भा.द.वी   

पो. टेच े

नाव 

गरुण ंव कलम गु हा  घडला ता. वळे 

ठकाण व दाखल ता. वळे  

रपोट /खबर देणार नाव प ा 

व मयताचे नाव व प ा 

खलुासा  

रामतीथ   गुरणं 

204/2022 

 कलम 

279.427 

भा.द.वी 

 

 

 

 

 

गु हा  घडला ता. वळे 

ठकाण 

द.13.12.2022 च े

14.50 वाजताच े

समुारास के र 

गावच ेसमोर नांदडे 

ते दगेलूर जाणा या 

रोडवर ता.बीलोली  

 

दि णसे 8 कमी  

 

गु हा दाखल  

ता.वळे:-  

द 13/12/2022 च े  

20.09 वा टे.डा 

न द . 24 वर 

फयादी नाव:- 

  मोहन पंढरीनाथ 

िबरादार वय 59 वष 

वसाय शेती व 

ापार राहणार 

रामनगर नांदडे 

मोबाईल नंबर 

7756079351 
  
      

——  
 

खलुासा_सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी हा याच े

वाहन माकं MH 26 AD 8295  म ये बसून सा ीदारासह नांदडे कडून हदैराबाद कडे 

जात असताना के र गावच ेसमोर दगेलूर ते नांदडे जाणारे रोडवर दगेलूर कडून नांदडे 

कडे जाणारी आरोपीने या या ता यातील वाहन बोलेरो िपकप ही हायगय व 

िन काळजीपण ेभरधाव वेगात चालून फयादीच ेगाडीच ेउज ा बाजचू ेसाईड घासून 

जाऊन मागील टायर फुटून मा या गाडीच ेपाट ेचबर धडी व दरवाजाच ेअस ेअंदाज ेदोन 

ते तीन लाखाच ेनुकसान केल ेअसून आरोपीच ेवाहनाच ेपण समोरील टायर फुटल ेवगैरे 

फयाद दल ेव न माननीय सपोिन ी दघ ेसाहबे यांच ेआदशेा वये गु हा दाखल क न 

तपास पो उप िन इंगळे साहबे यां याकड े दला आह े

भारी अिधकारी – 

 एस ही दघ ेसहा यक पोलीस िनरी क पो टे रामतीथ मो.9834255985 

दाखल करणार :--  

पोहकेा 620 कुलकण   पो टे रामतीथ 917535888 

तपािसक अमलंदार 

ए एम इंगळे पो उप िन पो टे रामतीथ मो 7066984143 

 



पोलीस टेशन भोकर गुरनं 482/2022 कलम 454,457,380 भादिव. 

पो ट चे 

नाव 

गुरानंा व कलम गु हा घडला तारीख वळे 

ठकाण व दाखल 

फयादी आरोपी गेला माल िमळाला माल खुलासा 

पोलीस 

टेशन 

भोकर 

गुरनं  

482/2022  

कलम 

454,457,380 

भादिव. 

ग.ु घ. ता. वेळ व ठकाण 

दनांक- 10.12.2022 रोजी 

वेळ 18.00 त े

द.13.12.2022 रोजी 

19.30 वा च े

दर यान फयादी या राह या 

घरातुन सईद नगर भोकर 

 

दाखल-  

द 13/1/2022 चे  

वेळ 21.44  

टेडा 41  

 

फयादी - 

 करण आनंदराव करंडकर 

वय 30 वष वसाय 

नौकरी (ST महामंडळ 

मेकािनक) रा. सईद नगर 

भोकर ता. भोकर िज. नांदडे 

मो. कृ. 7709245061 

 

आरोपी- अ ात 

गेला माल- 

1)20,000 एक 10 ॅमची सो याची 

पोत यात बारीक काळे मनी असलेली 

जु.वा. क. अ ं20,000/- 

2)10,000 एक 5 ॅम सो याचे 

मनीमंगळसु  असलेली पोत जु. वा. क. 

अं. 10,000/- 3)12,000 एक 5 ॅम 

सो याचे येड व 3 ॅम सो याचे येड 

जु.वा. क.अ. 12,000/- 

 4)27000/-  रोख र म यात 100  

चे एक बंडल 500 . चे 200 . चे नोटा 

व खुले 100  चे नोटा असे एकुण 

27000  

असा एकुण 69000/- .चा माल  

िमळाल माल िनरंक. 

खलुासा, 

सादर िवनंती क , वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील 

अ ात आरोपीने फयादी या घरा या कुलुप तोडुन घरा या 

आत वेश क न लोखंडी आलमारीतील ितजोरीतून वरील 

गे या मालातील सो याचे दािगने । व रोख र म चो न नेले 

अस याचे जबाबव न मा. पोिन सा. यां या आदशेाने गु हा 

दाखल क न पुढील तपास व शोधकामी िबट HC 2401 

जाधव यां याकड ेदे यात आला.  

 

गु हा दाखल करणार :-  

पोहकेॉ / 2138 एस. बी. शद ेपोलीस टेशन भोकर  

मो. . 9552500871 

 

 तपिसक अमंलदार :-  

पोहकेॉ 2401 जाधव पोलीस टेशन भोकर  

मो. . 98504931100 

 

  



पो. टे िवमानतळ आ.मृ.न.ं 37/2022 कलम  174 CRPC   
अ. 

. 

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

व प ा 

हक गत शेरा 

 िज हा नांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 

 

आ.मृ.घडला ता वऴे  व 

ठकाण – 

द.13.12.2022 रोजी 

सकाळी 08.00 ते 

09.30वा.च े दर यान 

मयताच े राहते घरी   

सुयदेवनगर नांदेड उ रेस 

03 क.मी  

 

दाखल ता. वळे – 

 द 13.12.2022 रोजी 

 वेळ     22.57 वा 

 टे.डा. 48 

 

पो. टे 

िवमानतळ 

आ.मृ.न.ं 

37/2022 

कलम   

174 CRPC 

 

खबर दणेार –  

शेख याशीन अहमद शेख 

म तान वय 61 वष . 

सेवािनवृत रा. B अँ ड C 

काँलनी नांदेड  

मो. 9890275876 

 

मयताच ेनाव –   

 

मरणाच ेकारण –  

टीन प याच े अँगलला 

साडीने गळफास घेवुन 

मृ यु. 

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

अजदार यांची मयत  बहीन हीने घरातील टीन प याच े खालील 

लोखडंी अँगलला साडीने गळफास घेत याने मयत झाली आहे तीच े

मरणा बाबत माझा कोणावर काहीएक संशंय नाही कवा काही त ार 

नाही. तरी यो य ती कायवाही होणेस िवनंती आहे.  वगैरे मजकुराचे 

अजाव न  मा. पो. िन. काकडे साहबे यांचे आदशेाने आ  दाखल 

क न पुढील चौकशी व तपास कामी HC 1986 कानगलुे यांचेकडे 

दले. 

 

दाखल करणार –  

HC 748 कनाके  मो.नं. 9923888322 

 

तपास करणार-  

HC 1986 कानगुले मो.नं. 9657707486 

 

 

  



पोलीस टेशन इ लापरू .आ.म.ृन.ं19/2022.कलम.174 CRPC. द.13/12/2022 

 पो. टेच े

नाव 

आ.म.ृ आ.मृ.घ.ता.वेळ  

ठकाण 

खबर देणार खलुासा 

इ लापुर. आ. म.ृनं. 

19/2022 

 कलम 

 174 

crpc.  

 

आ.मृ.घ.ता.वेळ ठकाण 

 दनांक.. 05/12/2022 च े

23:30 वाजता सरकारी 

दवाखाना िव णुपुरी नांदडे वाड 

नंबर 15. 

 

 

आ.म.ृ दाखल ता.वेळ. ठकाण 

द.13/12/2022 

वेळ:15:25 

टे.डा.नं.19. 

खबर देणार  
पो.ह.े कॉ. ब.नं. 2801 ड यू.के. 

कांबळे पोलीस टेशन नांदडे ामीण. 

 

मयताच ेनाव  

अिवनाश पंिडतराव हराळे वय 36 

वष वसाय शेती जात हटकर 

राहणार को हारी तालकुा कनवट 

िज हा नांदडे. 

 

 

मरणाच ेकारण.  

िवषारी औषध िपऊन मृ य.ू 

 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील मयत 

हा दनाकं 03/12/2022 च े16:00 वाजता याच ेशते को हारी 

िशवारात कोणतेतरी िवषारी औषध िप याने या यावर औषध 

उपचार चाल ूअसताना मरण पाव याने याच े ेतावर (पीएमसी) 

पो टमाटम झालले ेकागदप  आज रोजी ेणी पीएसआय म वेार 

ह ते PC-456 यां या ह ते ा  झा याने वर माण ेआ  दाखल 

क न पुढील तपास माननीय एपीआय साहबे यां या आदशेाने 

ेणी पीएसआय कांबळे साहबे यां याकड े दला. 

 

भारी अिधकारी. 

स.पो.िन. आर. ट.शेवाळे. मो. नं.9405524001. 

दाखल करणार.  

LPSI गंगुताई नरतावार मो.नं.  7875971606. 

तपासी अमंलदार.  

ेणी PSI आर.एस. कांबळे मो.नं. 7559338661. 

 







 

खलुासा- 

पो. टे.धमाबाद 

गुरन नं.  

 271/2022  

कलम 

353,332,504,34 

भादवी  

गु हा घडला तारीख वळे व 

ठकाण –  

द. 13/12/2022 च1े1-30 

वाजता च ेसुमारास 

महािवतरण कंपनी कायालय 

धमाबाद येथे 

 

 

गु हा दाखल तारीख वळे 

 दनांक 13/12/2022 

 च े 16-20 

 न द न. 17 

 

 

 

फयादी –  

सुिमत सुभाष पांड े41 वष वसाय 

नोकरी उप कायकारी अिभयंता धमाबाद 

राहणार मुळगाव भंडारा तालुका िज हा 

भंडारा स या राहणार शंकर गंज धमाबाद 

तालुका धमाबाद िज हा नांदेड 

 मो. 8669882671 

 

आरोपी = 

 

 

 

खलुासा-सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी ह े

सरकारी काम ेकरीत असताना यातील आरोपीतांनी संगणमत क न लाईट चाल ू

कर याचा कारणाव न िशवीगाळ क न ध ाबु  क न आरडा ओरड क न 

धमक  दऊेन शासक य काम करीत असताना सरकारी कामात अडथळा केला आह े

तसेच यांच े वर यो य ती कायदशेीर कारवाई करावी. वगैरे मजकुराचे जबाब 

व न मा. पोिन  साहबेां या आदशेाने वर माण ेगु हा दाखल. 

 

दाखल करणार .   

पोहे का 1928 वामी  पो ट धमाबाद मो. 9823562983 

 

तपासी अमलदार  

- पोउपिन वा  पो. टे धमाबाद मो.न. 9923692588 

 

पोलीस िनरी क  िहबारे सर पो टे  धमाबाद  

मोबाईल नं. 9764574333 

 

 



 

खलुासा- 

पो. टे.धमाबाद 

गुरन नं.  

272/2022  

कलम  

283 भादिव  

गु हा घडला तारीख वळे .  

दनाकं  03/11/2022  वेळ  

13-30  वाजता इनाणी 

फ टीलायझर समोर धमाबाद 

सावजिनक रोडवर 

 

 

गु हा दाखल तारीख वेळ 

 दनांक  13/12/2022 

 च े 17-03  

न द न. 18 

 

 

 

 

फयादी –  

िशवाजी िव नाथ सूयवंशी व 

54 वष वसाय नोकरी पोह े

का 23 59 पो ट धमाबाद मो. 

9096515874 

 

आरोपी =   

 

 

 

 

खलुासा-सादर िवनंती क  यातील नमूद तारीख वळेी व ठकाणी नमूद यातील 

आरोपीने याचा ता यातील अटो क. चालक रा. गणेश नगर ता. धमाबाद िज. 

नांदडे यांनी आज द. 03/11/2022 रोजी माहशेवरी म ढा कमान धमाबाद 

समोर सावजिनक रोडवर वेळ 18-00 वाजता येणार जाणार वाह यास व 

लोकां या िजवीतास इजा व धोका िनमाण होईल अ या अव थेत थांबलेला 

िमळून आला. वगैरे  फयाद व न गु हा दाखल. 

 

दाखल करणार = 

 HC 1928 वामी   पो ट धमाबाद मो. 9823562983 
 

तपासी अमंलदार  -  

 ASI करा मुंग े टे धमाबाद मो. 9823184089 
 

पो ट भारी अिधकारी 

पोलीस िनरी क िहबारे सर पो ट धमाबाद मो. 9730432436 

 



  
  

 



  
  

 



  
  

 

  



पो. टे. उमरी गूरन 292/ 2022 कलम 461 IPC द.13 /12/2022 

पो. टेचनेाव ग.ुर.न.वकलम ग.ुघ.ता.वळेव ठकाण फयादीचनेाव ह ककत 

उमरी गूरन 

292/2022 

कलम 

.461 भादवी 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग.ूघ.ता.वळेवठीकान :- 

द.12/12/2022चे रा ी 

10.30 ते द.13/12/2022 च े

सकाळी 07.00 वाज या या 

दर यान वेळ न नाही . 

 

दशा व अंतर– 

पि मसे 02 क. मी  

 

ग.ूदा.ता.वेळ : 

द.13/12/2022 रोजी  

वळे18.33 वर 

. टे.डा. 18 वर  

 

 

फयादीचनेाव  :- 
साहबेराव अर वद 
वाघमारेवय32वष वसाय. 

ापाररा. ंकटेश नगर क यप 
बु  िवहाराजवळ उमरीतालकुा 
उ मरी िज हा नांदडे 
 

आरोपीचेनाव :- अ ात 

 

 

गेलालामाल :- 

नगदी4000/  व गो ड लॅक चे 

दहा पॉकेट कमती 2000/  

एकूण 6000/   

  

खलूासा :- सादरिवनंतीक वरनमूदतारीखवळेीव 
ठकाणीनमूद अ ात आरोप नी पानटपरी चे बाहेरचे कुलूप 

तोडून टपरीम ये  वेश क न चारहजार पये नगदी व गो ड 
लकॅ दहा पाक ट कमती अंदाजे दोन हजार पये असा एकूणसहा 

हजार पयाचाऐवज कोणीतरी अ ान चोर ानंी चो न नेला 
आह ेबाबतचा जबाब द यानेबाजसू माण ेगु हा दाखल 
 

दाखलकरनार :   

PSO.HC1670 जाधव मो. न.8888807597. 

 

 

तपासीक अमंलदार:- 

HC2164 भालरेाव मो. न.703022112. 

 

चाज अिधकारी :-  

मा. पो. िन भोसलसेर 

 



               

 

  

  
 

               
         

  
  

 
 

  
 

 
 

 
  

 

   
    
  

  
 

 
    

     
    

   
     

    

 
  

  
  

      
        
      

     

             
         

         
        

           
            

           
         

 
   

        
 

   
          



           

 

 
 

  
 

          

 
 

 
 

 
  

    

   
    

   
  

 
 

   

  
   
            
 

   
     

   
    

   
   
    

     
   

   
       

 

           
        
         
          
           

        
       

        
   

  
    

    
     

 
 

     
 



 

गंगाचाळ माक ेय मंदीर 
जवळ नांदेड  
 

याने फीयादीचे ी कोणी नस ाचा फायदा घेवुन 
फीयादीकडे पा न िच िविच हावभव क न फीयादीचे 
मनास ल ा उ  होईल व फीयादी बाईची बदनामी 
होईलअशी कृती केली जबाबाव

आगलावे 

आगलावे 


