
                                                                  

 
iksLVs eukBk nSfud xqUgs vgoky fn 18-09-2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks  

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

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

iksLVs ps 
uko 
&eukBk  
 

xqUgk -?k- rk-osG 
fBdk.k-%& 
fn- 17@09@2022 
jksth ps 18%45 
oktrk t;Loky 
ckj vkcknh eukBk 
;sFks   
 
 
fn’kk o varj & 
 mRrjsl 01 fd-eh- 
 
 
 
 

xqUgk  nk[ky-rk-
osG- %&   
fn 18-09-2022  
jksth 00%25  ok 
 uksan ua 02 oj  

 xq-j- ua-  
148@2022 dye 
3 ¼1½ vkj 3 
¼1½,l  
v-tk-t-iz-dk- 
1989 lq/kkjhr 
2015 lg dye 
323] 504]506 
Hkknoh   
 

 

fQ;kZnh ukao %& 
vrqy fot; 
lq;Zoa’kh o; 25 
o”kZ O;olk; etqjh 
tkr ekrax jk- 
eukBk rk-gnxkao 
ft- ukansM eks-ua- 
7887321808 
 
 
 
 
 
 
 

 

 vkjksih %&  
 
 

vkjksih vVd &  
ukgh 
 
  

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh gk t;Lokyps ckj vWUM jsLVkWjaVoj xsyk vlrk rsFks vkjksih 
;kauh fQ;kZnhl ekaxM;k rq>h vkSdkr vkgs dk; nk: fi;kph v’kh 
tkrhokpd f’kohxkG d:u viekuhr dsys rlsp fQ;kZnh o R;kpk 
pqyr Hkkm vkdk’k ;kl ykFkk cqD;kauh ek:u ekaxMs gks rq>h ek; >o 
lkjk ekaxokMk [ksnq & [ksnq ekjhu v’kh /kedh nsoqu tkrhokpd 
f’kohxkG dsyh o fQ;kZnhl o R;kpk pqyr HkkÅ ukes vkdk’k flrkjke 
;kauk ykFkk cqD;kauh Nkrhoj o rksaMkoj ek:u t[keh d:u ftos 
ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs etdqjkps fQ;kZnh o:Uk xqUgk nk[ky  
 
 

nk[ky dj.kkj &   
iksgsdkW@2231 nkMs iksLVs eukBk eks-ua- 7774050311 
 

rikfld vaeynkj&  
ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Hkksdj pktZ v/kkZiqj  Jherh vpZuk 
ikVhe  eWMe  eks-ua- 9665479333 mifoHkkx v/kkZijq   
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
 liksfu pOgk.k  iksLVs eukBk eks-ua-9767747774  
  
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 
 ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Hkksdj pktZ v/kkZiqj  Jherh vpZuk 
ikVhe  eWMe  eks-ua- 9665479333 mifoHkkx v/kkZijq   
 liksfu pOgk.k  iksLVs eukBk eks-ua-9767747774  gs fnukad 
18@09@2022 jksth ps 01%30 ok uksan ua- 03 oj   jokuk 
 

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

 



 

iksLVs dqaVwj  xq-j- ua- 161@2022 dye 457] 380 Hkk-na-fo- 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-è-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko  
 
dqaVwj   
 

xqUgk -?k- rk-osG 
fBdk.k-%& 
fn- 17@09@2022 
jksth ps lk;adkGh 
19%00 oktys iklwu 
fnukad 
18@09@20222 jksth 
ps ldkGh 06%30 
oktrkps njE;ku ekS- 
lkrsxko egknso 
eafnj  
 
fn’kk o varj & 
  
mRrjsl 07 fd-eh- 
 

xqUgk  nk[ky-rk-
osG- %&   
fn 18-09-2022  
jksth 15%42ok 
 uksan ua 11  oj  

 xq-j- ua- 
161@2022 
dye 457] 
380 Hkk-na-
fo- 
 
 
 
 
 
 

 

fQ;kZnh ukao %&   
vuqjFk ckck tk/ko o; 
53 o”ksZ O;olk; iqtkjh 
o ‘ksrh jk- lkrsxko rk- 
uk;xko ft- ukansM  
eks-ua- 9607546965 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vkjksih %& vKkr  
  
 
 

vkjksih vVd &  ukgh 
 
xsyk eky %& 
egknso eafnjkrhy 
nkuisVhrhy 20]000@& 
¼,dq.k vankts jDde 
ohl gtkj :Ik;s ½ P;k 
uksVk  
 
feGkyk eky & fujad  

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o 
fBdk.kh egknso eafnjkps pk;uy xsVps dqywi rksMwu ] dksaMk 
okdowu ] eafnjke/;s izos’k d:u eafnjke/khy nkuisVhps 
nksUghgh dqywi dks.khrjh vKkr pksjV;kauh nkuisVhe/khy 
vankts 20]000@& :Ik;kaP;k uksVk vKkr pksjV;kauh pks:u 
usys vkgs oxSjs fQ;kZnh us iks-LVs- yk ;sowu tckc fnY;kus 
ek- l-iks-fu- iqjh lk- ;kaps vkns’kkus xqUgk nk[ky - 
 
 

nk[ky dj.kkj & iksgsdkW @2154 eaqxMs iks-LVs- dqaVwj   
 

rikfld vaeynkj&  iksgsdkW @1181 dqejs iks-LVs- dqaVwj eks-
ua- 8208788324 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& l-iks-fu- egknso iqjh iks-LVs-
dqaVwj eks-ua- 8668543100  
 

 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 
 1½ l-iks-fu- egknso iqjh iks-LVs-dqaVwj eks-ua- 8668543100  
2½ iksgsdkW @1181 dqejs iks-LVs- dqaVwj eks-ua- 8208788324 
gs fnukad 18@09@2022 jksth ps 16%45 ok uksan ua- 12 oj   
jokuk 
 

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

 

 

 



 
पो ट लोहा गरंुन. 184/2022 कलम  379,34 ipc सह कलम 136 भारतीय िव ुत अिधिनयम 2003 माणे  िद. 03.09.2022 

पो. टे. 
चे नाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला व 
दाखल  

िफय दीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव 
व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हकीकत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गरंुन. 184/2022 
कलम  379,34 ipc 
सह कलम 136 
भारतीय िव ुत 
अिधिनयम 2003 

माणे 

गु हा घडला -  
िद.16/09/2022 
रोजी 03.00  
वाजे या सुमारास 
नवघर वाडी ते 
कंधार रोडवरील 
महािवतरनणे 
बसवले या डीपी 

मांक 4447711  
जवळ  
 
 
गु हा दाखल:-
िद.18/09/2022 
वेळ 
13.30वा. टेशन 
डायरी न द 12 वर  
 
 
FIR त िदली का:- 
होय 
 - 

 

 
 
 
 आरोपी अटक:- नाही   
 
 
उिशरा चे कारण- िफय दी  हा आज रोजी 
पो टेला येऊन त ारी जबाब िद याव न  

 
सादर िवनंती की ,वर नमूद तारीख वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी यांनी संगणमत क न नवघरवाडी ते कंधार रोड 
वरील महािवतरणने बसवले या डी.पी. मांक 4447711 
मधील 30-30 िलटर च े दोन कॅन भरलेले आईल कमत 
अंदाजे 9,600/- पये डी.पी. पासून 50  मीटर अंतरावर 
कापसा या िपकाम ये िमळून आले सदरील 60 िलटर 
ऑईल हे याच डी.पी. मधील अस याच े िदसून आ याने 
सदर डी.पी. म ये टाकून िदले  वगैरे मजकुराच े 
जबाबाव न मा. पो. नी. साहेबां या आदेशाने गु हा दाखल. 
 
तपासी अंमलदार = HC 2107 खाडे पोलीस टेशन लोहा 
मो. न.8888865817 
 
दाखल करणार -- 
HC 491 लाटकर मो. नं. 8330449911  
 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व .  मा. पो.नी   तांब े
मोबाईल नंबर 9850188100 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
िद.18/09/2022

पो. टे. चे 
नाव िकनवट  

आ  नं 
30/2022 
कलम 174 भा 
द िव माणे  
 
 
िदशा व अंतर 
:- पूवस तीन 
िकमी 
 
 
 

आ  घडला तारीख 
वेळ व िठकाण :- 
िद.18/09/2022 
रोजी 09.30वा.  चे 
पूव  िसरमेटी पुला 
जवळ रे वे पटरी चे 
बाजूस पूवस 03 
िकमी 
 
 
आ  दाखल :-
िद.18/09/2022 
वेळ  12.05 वा 
टे.डा. नं 18 वर  

 
गेला माल:-     
   
मरणाचे कारण :-
दा या नशेत रे वे 
ॅक वर जाऊन मृ य ू

 
 
 

िफय दीचे नाव: संतोष 
साहेबराव  कदम वय 
40 वष यवसाय 
यापार राहणार 

साईनगर िकनवट 
तालुका िकनवट 
िज हा नांदेड 
 
मयताचे नाव  भगवान 
वैजनाथ तोडक वय 
35 वष राहणार 
कंमठाला तालुका 
िकनवट 
 
 
 िफय दीस एफ आर 
ची त िदली कवा 
नाही:- होय 
 
उशीराच ेकारण   
 
 आरोपी अटक तारीख 
वेळ:-िनरंक  
   .   

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील खबर देणारा 
याने पो टेला येऊन खबर िदली की मा या आ याचा मुलगा नामे भगवान 
वैजनाथ तोडक वय 35 वष राहणार कंमठाला तालुका िकनवट 
हा िद.17/09/2022 रोजी रा ी आठ वाजता रजना जनरल टोअस बंद 
क न घरी गेला परंत ुतो घरी न आ याने आज रोजी िद.18/09/2022 रोजी 
सकाळी 09.00 वाजता सुमारास नातेवाईकांनी मयताचे फोनवर फोन 
के यास रे वे कामगार यांनी फोन उचलून कळिवले की , तुमचा माणूस हा 
िसरमेटी पुलाचे बाजूस रे वे पटरीवर झोपलेले अव थेत आहे असे 
सांिगत याने आ ही ताबडतोब 09.30 वाजता जाऊन पाहणी केली असता 
तो मयत अव थेत िमळून आला आहे बाबत वर नमूद खबर देणारे यां या 
अज व न मा.पो.िन. साहेब यां या आदेशाने आ  दाखल क न पुढील 
कायवाही करणे कामी पोहे का 1913 राठोड यां याकडे िदला. 
 
तपासी अंमलदार पो हे कॉ/1913 पो टे िकनवट मो.नं. 9767868500 
 
 गु हा दाखल करणार PSO पो हे का /1062 वाडगुरे पो टे िकनवट   
मो.नं.8805981062 
 
 
पो टे भारी अिधकारी :- मा पोलीस िनरी क साळंुखे साहेब पो टे िकनवट 
मो.नं. 9422242568 

 



 

 

 

 

iksLVs  gnxko xq-j- ua- 287@2022 dye 3]7 vR;ko';d oLrq v/khfu;e 1955 çek.ks  fn 18-09-2022  

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

xqjua @vk-e-̀
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko 
 gnxko  
 

xqUgk -?k- rk-osG 
fBdk.k-%& 
fnukad 18@09@2022 
jksth osG 03-30 
oktrkps lqekjkl 
mej[ksM fV-ik¡bZUV  
 
fn’kk o varj & 
if'pesl 03 fd-eh- 
 
 
 
 
 

xqUgk  nk[ky-rk-
osG- %&   
fn 18-09-2022  
jksth 14%21ok 
 uksan ua 22  oj  

 xq-j- ua-  
287@2022 
dye 3]7 
vR;ko';d 
oLrq 
v/khfu;e 
1955 çek.ks   
 
 
 
 
 

 

fQ;kZnh ukao %&   
lat; rqdkjke xk;dokM o; 
55 o"ksZ O;olk;-ukSdjh iksfyl 
mi&fujh{kd iksfyl LVs'ku 
gnxkao eks-ua-8308161089 
 
 
 
 
 
 

 vkjksih %&  
  

vkjksih vVd &  ukgh 
 
feGkyk eky & 
1½ 5]85]000@& rkanqG Hkjysys 
600 iksrs otu vankts 30 Vu-
fd-va-  
2½10]00]00@& VkVk daifupk 
Vªd Ø-thts 25&;q&7858    
tq-ok-fd-va-,dq.k 1585000@& 
 
  

[kqyklk %& lknj fouarh dh]oj ueqn rkjh[k osGh o 
fBdk.kh ;krhy vkjksihus lkoZtfud forj.k O;oLFks e/khy 
rkanqG vankts 30 Vu ot.kh fdaerh 5 yk[k 85 gtkj 
#i;kpk eky o Vªd e/;s ?ksoqu tkrkauk feGqu vkys oxSjs 
fQ;kZnh o#u xqUgk nk[ky d#u ek-ojh"BkaP;k vkns'kkus iq<hy 
rikl dkeh iks-fu iokj lkgsc ;kaP;k dMs fnyk- 
 
 

nk[ky dj.kkj &  iksmifu lat; rqdkjke xk;dokM iks-LVs-
gnxkao eks-ua-8308161089 
 

rikfld vaeynkj& iks-fu- iokj iksLVs-gnxkao eks-ua-
8806994154 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks-fu- iokj iksLVs-gnxkao eks-ua-
8806994154  
 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 
 ek-iks-fu-iokj gs xqjua 287@2022 dye 3]7 vR;ko'od 
oLrq vf/k-1955 e/khy ?kVukLFkyh HksV ns.ks dkeh ljdkjh 
okgukus jokuk-uksn Ø 23 osG 14-26 ok 
gs fnukad 18@09@2022 jksth ps 14%26 ok uksan ua- 23 oj   
jokuk 
 

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



 

 

  पो ट लोहा गुरंन. 185/2022 कलम  279,427ipc माण े द. 18.09.2022 

पो. टे. 

च ेनाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला व दाखल  फयादीच ेनाव प ा मो. . 

व आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

 लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पो ट लोहा गुरंन. 

185/2022 कलम  

279,427ipc माण े  

 

गु हा घडला -  

द.18/09/2022 रोजी 

15.15  वाजे या समुारास 

लोहा ते नांदडे रोडवर 

शासक य िव ामगृहात 

समोर इंगळे याचं े पे ोल 

पपंाजवळ लोहा तालकुा 

लोहा िज हा नांदडे उ रेस 

1.5 km. 

 

 
गु हा दाखल:-

द.18/09/2022 वेळ 

19.34 वा . टेशन डायरी 

न द 14 वर  
 

FIR त दली का:- होय 

 - 

 फयादीच े नाव- बाबू 

मािनका क रतवाड व 41 

वष वसाय चालक( रा. 

प. म )नादंडे िज हा नादंडे 

मोबाईल नंबर 

9767346813  

 

 

आरोपीच ेनाव-  

 

 आरोपी अटक:- नाही   

 

 

दाखल करणार -- 

HC 491 लाटकर मो. नं. 

8330449911  

 

सादर िवनंती क  ,वर नमूद तारीख वळेी व ठकानी यातील 

कंटेनर चा चालकाणे आप या ता यातील वाहन मागे न पाहता 

हाईगई व िन काळजीपणाने र हस घेत याने महामंडळाची 

बस मांक ला जोराची धडक मार याने बसच ेकंड टर 

साईटचा दरवाजा जवळील िखडक त लगतचा प ा कापला 

जाऊन महामंडळाच ेअंदाज े पयाच ेनुकसान झाल ेवगैरे 

मजकूर अस ेजबाबाव न   वगैरे मजकुराच े जबाबाव न मा. 

पो. नी. साहबेां या आदशेान ेगु हा दाखल. 

 

 तपासी अमंलदार = HC 2483 साखरे पोलीस टेशन लोहा 

मो. न. 98235483  

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व .  मा. पो.नी   तांबे 

मोबाईल नंबर 9850188100 

 

 

 



 

पोलीस टेशन अधापूर    भाग 1ते5गु र नं 276/2022  कलम  392 ,34.भा.द.वी माण ेदाखल दनाकं.18/09/2022 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम 2 फयादी व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापूर   गु. र .न 276/2022 

कलम  392 

.34.भा.द.वी  माण े 

गु हा घडला. =तारीख वेळ व ठीकाण 

द.,18/09/२०२२ रोजी सकाळी 11.30 

वा.च ेसुमारास नांदडे ते वारंगा फाटा कड े

जाणारे रोडवर अमृत नगर अधापरू च े

कमानी जवळ अधापूर पवूस एक 

कलोमीटर. 

 

 

गु हा दाखल दनाकं- 

द.17/09/2022 

ग.ुदा.वेळ19.02वा. टेशन डायरी माकं 

17 

          

गेला माल - रेडमी कंपनीचा मोबाईल 

कमत अंदाज ेसाडनेऊ हजाराचा 

 

मीनाला माल - िनरंक            

 फयादी  - गणपतराव िपता शषेराव 

क याणकर वय 65 वष वसाय शेती 

राहणार अमृत नगर अधापूर िज हा 

नांदडे मोबाईल नंबर 77 21 83 73 

88. 

 

 

 

 

आरोपी नाव ÷  

सादर िवनंती क  वर नमूद  तारीख व 

ठकाणी यातील फयादी हा अमृत नगर 

अधापरूच े कमानीजवळ मेन रोडवर थांबला 

असता यातील आरोप नी मोसा वर बसून 

येऊन फयादीच े िखशातील रेडमी कंपनीचा 

मोबाईल कमत अंदाज े साडनेऊ हजार 

पयांचा फयादीस धाक दाखवून 

बळजबरीने िहसकावून घेऊन चो न नेला व 

मोसावर बसून पळून गेल े वगैरे मजकुराच े

जबाबा व न वर माण ेगु हा दाखल . 

दाखल करणार.=psi वड पोलीस ठाण े

अधापरू मोबाईल नंबर 96 37 10 19 45 

तपास. Psj  तयब सर मो.नं 

9765444306... 

 

 

 

 



 

 

¯

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

िद 18 .09.2022 रोजी वेळ  
12.50  वा.करडखेड बस थानक 
येथे करडखेड ते मरखेल जाणारे 
रोडवर सािनया बँग स टोअर 
समोर  
 
 
 

िद. 18 .09..2022 रोजी वेळ    
1503  वा.न दनं  22 
 

 .ने. पो 
टे देगलुर

 

पो. टे. देगलुर मो.न. 
7977418500 
 
 

  
िमळाला माल – देशी दा  भगरी सं ा 
असे लेबल असले या 180 एम.एल. या 
09 बाँटल प येिक 70  दरा माणे  
िक.630 /-  चा माल   

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या देशी दा  
भगरी सं ा असे लेबल असले या 180 एम.एल. या 09 
बाँटल िक. 630-  चा ो.गु ा चा माल सह िमळुन 
आला चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने ता यात बाळगुन 
िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
 

पोना 625 प े     ने. पो टे 
देगलुर

 
 

पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 

 

 

 

 



 

 

                                             
    

 

    
 

      
       

 
 

    
    

    
   

 

    
   

  

 

   
    

 
 

  
  

      
      

     
  

 
   

      
    

    

 
   

   
   

           
      

         
      

         
         

      

 
      

 
       

 
       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    पो. टे िवमानतळ गरुन ं 316/2022 कलम  324,323,504,506, 34  भा.द.वी.  - द 18.09.2022 

अ. 

. 

िज हावपो. टे.चने गु हा 

घडला/दाखल/ ा द./वळे 

 

गरुनं. वकलम 

फया द व 

आरोपी,नाव व 

प ा 

हक गत शरेा 

1 2 3 4 5 6 8 

1)  

नादंडे, 

पो. टे. 

िवमान-तळ 

 ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण 

-  दनांक 18/09/2022 

रोजी दपुारी 15.30 वा 

या सुमारास  

िशवमंदीरजवळ, नांदडे 

उ रेस 03 क.मी.  

 

   

 

 दाखल ता. वेळ - द 

18.09.2022 रोजी 

वेळ 22.12 वा टे.डा. 

40 

 

 

 

पो. टे 

िवमानतळ गरुनं  

316/2022 

कलम 

324,323,504,

506, 34  

भा.द.वी. 

फयादी-   स यक 

िप. बाबुराव 

हनमंत ेवय 19 वष 

वसाय िश ण 

रा.आखाडा 

बाळापुर ता. 

कळनुरी ह.म.ु 

भा य æनगर 

नांदडे मो. 

9960796190 

 

 

आरोपी-   

सादर िवनंती क,नमदू तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीतांनी सगंणमत क न फयादीस  हणाले क  तु 

आम या िव द त ार का देत आहसे अस े हणुन 

िशवीगाळ क न  थापडा बु यांनी मारहान केली व 

सुशांत याने याचे हातातील बे ट या कडीन े फयादीच े

डो यात मा न दखुापत केली व पोलीसात त ार 

दलास तर खतम क न टाकतो असे हणुन िजव े

मार याची धमक  दली.  वगैरे मजकुराच ेजबाबाव न 

DO  सा.यांचे आदशेान े गु हा दाखल क न तपासकामी 

HC 1334 जाधव  यांचेकड े दला. 

 

दाखल करणार – HC 748 कनाके  मो.न.ं 

9923888322 

 

तपास करणार  - HC/1334  जाधव मो.नं. 

8805859640 

 

 



 

¯ 

 

 

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

िद 18.09.2022 चे वेळ 20.00 
वा. सुमारास बडुकी पुलाजवळ 
रोड लगत िटन शेड चे बाजुस 
मोकळे जागेत बा-हाळी  
 

िद. 18.09..2022 रोजी वेळ   
22.12 वा.न दनं  24 
 

 .ने. पो टे 
मु माबाद 
 

 
िशवाजी धोडीबा आडेकर वय 53 
वष पोहेका / 1996   पो. टे. 
मु माबाद  मो.न. 8668750448 
 

  
 
 
िमळाला माल – देशी दा  भगरी 
सं ा असे लेबल असले या 180 
एम.एल. या 08 बाँटल प येिक 
70  दरा माणे  िक. 560/-  
चा माल   

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या देशी दा  भगरी 
सं ा असे लेबल असले या 180 एम.एल. या 08 बाँटल 
प येिक 70  दरा माणे  िक. 560/-  चा ो.गु ा चा माला 
सह चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने ता यात बाळगुन िमळुन 
आला वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
  

पो.ना. 1402 मिह कर ने. पो टे 
मु माबाद

 
 

स.पो िन ी जाधव  साहेब   8999881900 
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