
 

पो. टे मनाठा. ग.ुर.नं.15/2023 कलम ,408,379,34,भादवी माण.े द.02/02/2023 

पो. टे 

चे नाव 

गरुनं व कलम  गरुन.घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद देणार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा गुरन 

 15/2023  

कलम  

408,379, 

34,भादवी  

 गरुन.घ.ता.वेळ व ठकाण  

दनांक 01/02/2023 रोजी 
01:30  वा समुारास  ते 02:00 

वा सुमारास मौज ेबरडशवेाळा 
हदगांव ज.नादेड 

 

गु.दा.ता.वेळ 

दनांक:- 02/01/2023 

वेळ 00:53 वा. 
न द नं 02 वर  

 
 
 
 
 
 
 

फयाद :-  

चरण रामजी आ लडवार   वय 29 वष धदंा -
यवसाय रा. ताजपरुा वाड उ रवार 

ब ड ंग या पाठ मागे उमरखेड ता.उमरखेड  

ज.यवतमाळ मो. . 9834378402 

    

FIR त दली होय 

 
आरोपी नांव: 

 
उिशराचे कारण:-  

आज रोजी पो. टे.ला येऊन त ार द याने  

 

सादर वनंती क वर नमदु तार ख वेळ व ठकाणी यातील आरोपी ांनी सगंणमत क न 

30 टनवजनाचे साखरचे पोते ड गरकडा साखर कारखाना येथनु घेऊन कम ये भ न 

जबलपुर म ये वेश येथ े  घेऊन जा यासाठ  माझा नोकर कवर ल ाय हर या या 
ता यात व ासाने सोप वलेली असताना यांनी बु द परसपर अ ामा णक पण ेइसम व 

यांच सोबत सगंणमत क न मा या क मधनु साखरे या एक वंटल वजनाची चोर  

कमती अदंाज े 3100-/  यांनी माझा फौजदार  पा  अ यायाने व ास घात क न 

या या ता यात व ासाने सोप वलेली मालमतेचा अपहार क न माझ ेनकुसान केल े

वगरेै मजकुराचे जबाब व न बाजसु माणे गु हा दाखल क न मा. स.पो.िन च हाण 

साहेब  यां या आदेशाव न पुढ ल तपास कामी ASI पवार साहेब यां याकडे दली 
तपासीक अिधकार  यांचे नावं-:  

ASI पवार  साहेब  पो. टे.मनाठा   मो नं-9922921694 
 

दाखल करनारा- 
 PSO- HC 47 उघडे साहेब   पो. टे.मनाठा म .न.7350694447 
 

पो. टे. भार  अिधकार  यांचे नांव व मोबाईल नंबर:- 

 मा.स.पो.िन.साहेब पो. टे. मनाठा  
 

केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सणुतां:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

  
 

 

 

 



iksLVs ukansM xzkeh.k xqjuauacj  52@2023  dye 37¼1½¼3½ eiksdk izek.ks teko canh vkns’kkps mYya?ku dsys Eg.kqu lnj vkjksih fo:/n dye 353]332]143]147]149]188]109 Hkknoh o 

lgdye 135 e-iks-dk- fn  02 @02@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 

 

iksLVs ps uko 

ukansM xkz- 
 

xqju ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k  &  

fn 01@02@2023  

jksth  osG vankts -19-30 ok- 

ps  njE;ku vkVZ vkWQ 

fyOghaxps iz.ksrs vk.kh 

v/;kRehd xq:nso Jh 

joh’kadj ;kaps eksnh 

eSnku]ekek pkSd ukansM ;sFks 

vk;ksthr egklRlax xq:okuh 

dk;Zdze  

 

fn’kk o varj %& 
 if’pesl 06  fd-eh 
 

xqju nk[ky-rk-osG-%  

fn  02 @02@2023  

jksth 00-36 ok-  

LVs-Mk-uksan 04 uacj   oj 

 

  xqjuauacj 
 52@2023  
dye  
37¼1½¼3½ eiksdk 
izek.ks teko canh 
vkns’kkps mYya?ku 
dsys Eg.kqu lnj 
vkjksih fo:/n dye 
353]332]143]147]
149]188]109 Hkknoh 
o lgdye 135 e-
iks-dk- 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&   

ckykth ekjksrhjko narkiYys o; 42 o”kZs 

O;olk; ukSdjh iksuk@1280 iks-LVs-ukansM 

xkzeh.k ekssssss-dz-9970381322 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 

vkjksihps ukao %& -  

vkjksih vVd %& ukgh  
mf’kjkps dkj.k %& iksLVs ;sFks vkt jksth 
tckc fnY;ko:u xqUgk nk[ky   

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj uewn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksih fnukad 

01@02@2023 jksth vkVZ vkWQ fyOghaxps iz.ksrs vk.kh Jh joh’kadj ;kaps eksnh eSnku]ekek 

pkSd ukansM ;sFks vk;ksthr egklRlax xq:okuh dk;Zdze pkyq vlrkuk vankts 19-30 ok-ps-

lqekjkl vkjksih dz-3 rs 7 ;kauh csdk;ns’khj tekokph eaMGh tekoqu gkrkr tkghj 

fu”ks/kkps iksLVj ?ksoqu tksjtksjkus Jh Jh joh’kadj ;kauh Qslcqd istoj N=irh f’kokth 

egkjkt ;kaps cnukehpk OghMhvks Vkdqu cnukeh dsY;keqGs Jh Jh joh ‘kadj ;kauh ekQh 

ekxkoh Eg.kqu dk;Zdze LFkGh Ogh-Ogh-vk;ih xsV]dzekadkph mtoh cktq xsV dz-1 e/;s vkr 

?kqlr vlrkuk R;kauk cankscLrkps iksyhlkauh letkoqu lkax.;kpk iz;Ru djhr vlrkuk 

oj ueqn bZlekauh cankscLrkrhy iksyhlkaoj gYyk d:u R;kaps lkscr >VkiV d:u 

iksyhlkauk t[keh d:u ljdkjh dkekr vMFkGk vk.kqu ek-ftYgkf/kdjh rFkk ftYgk 

nsMkf/kdkjh lkgsc ukansM ;kaps dye 37¼1½¼3½ eiksdk izek.ks teko canh vkns’kkps mYya?ku 

dsys Eg.kqu ek>h oj ueqn bZlek fo:/n dye 353]332]143]147]149]188]109 Hkknoh o 

lgdye 135 e-iks-dk- izek.ks dk;ns’khj fQ;kZn vkgs- 

nk[ky dj.kkj%&  
iksyhl mifujh{kd fot; ikVhy iks-Lvs-ukansM xkz-eks-dz-9823155291 
rikfld vaeynkj %& 
 liksfu lqjs’k Fkksjkr iks-lVs-ukansM xzk-eks-dz-9823298315 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
iks-fu-Jh v’kksd ?kksjckaM iks-LVs-ukansM xkzeh.k  ek-sdz-9823233377 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&  
ek-mifoHkkxh; iks-vf/k-Jh vphZr pkaMd mifoHkkx fcyksyh pktZ ukansM xkzeh.k eks-dz-
766643494 iks-fu-Jh v’kksd ?kksjckaM iks-LVs-ukansM xkzeh.k  ek-sdz-9823233377 iksyhl 
mifujh{kd fot; ikVhy iks-Lvs-ukansM xkz-eks-dz-9823155291 gs fnukad 02@02@2023 ps 
00-51 uksa-dz-6 oj jokuk  
?kVukLFkG HksV nsoqu ijr %&& HksV iq<s pkyq 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 
 



पो टे तामसा 06/2022 कलम 379,34 भादवी दनांक -02/02/2023 

पो. टे चे 

नाव  

गुरन  व कलम  ग.ुघ.ता.वेळ व ठकाण फयाद  चे नाव ह ककत 

तामसा गरुन:-- 

06/2023  

कलम:--  

379,34 भादवी  
 
-  

दनांक:-- 

द.02.02.2023रोजी  
 01.43 वा.सुमारास नवीन 

बस थानक तामसा 
ता.हदगाव   जी.नांदेड  
 

गु.दा.ता.वेळ दनांक:-- 

02.02.2023  

चे 03.27 वा 
.न द न ं06  वर . 

 

िमळाला माल /  

ट पर मांक एम एच २६ 

एड  18 17 व अदंाजे तीन 

ास रेती(वाळू) 

 फयाद  चे नाव :-  

 मोहन मारोतराव बोडके वय 56 वष या. 
पोहेका 2389 रा.पो टे तामसा  ता.हदगाव  

जी.नांदेड  जी.नांदेड  मो.न.9763394646 

 

आरोपी चे नाव व प ा:--  
 

आरोपी अटक नाह   

आरोपी चा पुव ईतीहास -नीरंक  

 

आरोपी वर केलेली तीबंधक कायावाह / नीरंक  

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीतांनी  संगणमत क न यांच े ता यातील ट पर म ये 

वनापरवाना वाळूची चोट  वाहतकू कर त असताना िमळून आले 

हणून बाजसू माणे गु हा दाखल. 

 

दाखल करनार /. 

pso asi सुयवंशी पो टे तामसा मो.न.9923451146 

 

तपासीक अिधकार  यांचे नाव :--   

 hc 2498क यानकर  पो. टे.तामसा  नंबर:-- 9284038840 

 

पो. टे भार  अिधकार  यांच ेनाव व मोबाईल नंबर:--  

मा.api दळवे सा. पो. टे.मो.न.-7744827771 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 

 



पो टे इ लापुर गरुन 21/2023कलम 452,294,323,506 भादवी द 2/2/2023 

पो टेचे नाव गुरन व 

कलम 

गु घ ता वेळ व ठकाण / गदुा 
ता वेळ  

फयाद   हक कत / खुलासा 

इ लापुर  

गरुन 

 21/2023 

कलम  

452,294, 

323,506 भादवी  

गु घ ता वेळ व ठकाण :- 

द 01/02/2023 रोजी दपुार  

14 :00 वा चे सुमारास 

फयाद चे घरात मौजे 
नंदगावतांडा ता कनवट  

 

दशा व अतंर :- 

 पुवस 10 क मी 
 

गु दा ता वेळ :-  

द 02/02/2023  

रोजी 16:50 वा  
टेडा नेोद  21 वर  

  

फयाद  :-  

 

आरोपी :-  
 

सादर वनंती क वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील नमुद फयाद बाई व 

ितचा पती हे घरात बोलत बसले असता यातील आरोपी ने दा  पवुन फयाद  

बाईचे घरात घुसुन फयाद  बाईस व ितचे पतीस थापडाबु याने व च पलने 

मारहाण क न मु का मार दला व िछनाल रांड तुला झवतो अशी अ ील 

िशवागाळ क न जवे मार याची धमक  दली वगरेै जबाबाव न मा api सो 
यांच ेआदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास psi कांबळे साहेब यांचेकडे 

दला  
 

दाखल करणार :-  

asi लुंगारे मो न 9881153302 

 

तपासीक अमंलदार :-  

psi कांबळे मोन 7559338661 

 

भार  अिधकार  :-  

Api शेवाळे साहेब मोन 9405524001 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 
 



पो टे अधापुर भाग 1 ते 5 गरुनं. 24/2023 कलम 324,504,506,427 भादवी माणे दनांक 02./02/2023 

 

  पोलीस 

टेशनचे नाव  

 गु हा र ज टर नंबर व 

कलम 

 गु हा पना अ. ./ ो ह /घडला व 

दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय नाह  

हक कत  

पोलीस  

टेशनच े

 नाव   

 
अधापुर  

 

भाग 1 ते 5 

 गुरन.ं  

24/2023 

 कलम  

324,504, 

506,427 भादवी  
  
 
  
 
 

 गु हा घडला दनांक 

- द.02/02/2023 रोजी 09.00 

वाजताते सुमारास 

फयाद ची शेतात आखाडा 
चेनापूर िशवाय ता.अधापुर  

 

दशा :  
पुवस 16 कमी 
 

 गु हा दाखल दनांक:-

02/02/2023 

 वेळ 15.18 

 टे डा.नोद नं.  25 वर                  

 
 

 फयाद चे नाव :-  

वलास कैलास राठोड वय 20 वष 

यवसाय शेती या.चनेापूर  

 
 

आरोपीच ेनाव प ा.  
 
एफआर आय त  दली. होय 

 

आरोपी अटक :- नाह  

 

खुलासा. 
सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी  यातील फयाद  याचे वह र वर 

ग हाला पाणी दे यासाठ  गेला असता तु मा या पाइप चे भड का काढला या 
कारणाव न लाकडाने डो यात मा न  दखुापत केली व िश वगाळ क न जवे 

मार याची धमक  दली व फयाद  चे व हर  वर ल वायर कापुन नकुसान केले वगरेै 

फयाद च े जवाब व न गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी मा. पोनी साहेबांचे 

आदेशाव न गु हा दाखल क न पोना 2455 आनेबोईनवाड  यां याकडे दले 

 

 तपासी अमलदार 

 पोना 2455 आनेबोईनवाड पो. टे.अधापरु     

 

दाखल करणार – 

पोहे का/ 2202 सुयवंशी  पो. टे.अधापरु     

 

 पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाचे नाव व मोबाईल नंबर: 

 पआय जाधव  साहेब पो. टे.अधापुर   मो.न ं7798834263.  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

         
 
 
 



पोलीस ेशन िबलोली  गुरन -16/2023 कलम  324, 323, 504, 506, 34  भादंिव  िद. 02/02/2023 
 

पो. े  चे 
नाव 

गु.र.न व 
कलम 

गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िफयादीचे नाव व प ा/आरोपीचे 
नाव व प ा 

हकीकत 

िबलोली  भाग 1 ते 5  
गुरन -
16/2023 
कलम   
324, 323, 
504, 506, 
34  भादंिव  
 

गु.घ.ता.वेळव  
िठकाण - 
िद.01/01/2023 चे 
14.00 वाजता 
िफयादीचे घरासमोर 
देशमुख नगर िबलोली 
 
                                     
गु ा दाखल - 
िद.02/02/2023 
 चे 14.26 वा  
नोदं नं 17 वर 
 
 
 
 

िफयादीचेनाव- 
अ ुल रजाक िपता 
मोहदीनसाब कुरेशी वय 39 
वष वसाय ापार  
रा देशमुखनगर िबलोली 
 मो.नं. 9970874318 
  
आरोपीचे नावः  
 
आरोपी अटक – नाही  
 

सादर िवनंती की  बाजुस नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपीतांनी संगणमत 
क न शीचे वगार िवकत घेत ाचे कारणाव न िफयादीस िशवीगाळ केली व आरोपी 

.1 व 3 यांनी धरले आरोपी . 1 याने ाचे हातातील राँडने मारहाण के ाने िफयादीस 
डा ा मांडीवर उजवे बाजुस कमरेवर मार लागुन वळ आले व उजवे हाताचे पंजावर मार 
लागुन र  िनघाले, उजवे हाताचे पोटरीवर, दो ी गुड ावर मु ा मार लागला सा ीदार 
इ ान सोडिव ास गेला असता ास आरोपी .1 याने उचलुन आदळले आरोपी .3 
याने राँडने मु ा मार िदला व िजवे मार ाची धमकी िदली वगैरे िफयाद आज रोजी 
िवलाज क न िवचार िविनमय क न पो ेला येवुन त ार िद ाने मा पो िन साहेब यांचे 
आदेशाने गु ा दाखल क न पुढील तपासकामी िबट पोना/2351 मु ेमवार यांचेकडे 
िदला आहे. 
 
तपािसकअंमलदार- 
एम. एस. मु ेमवार पोना/23 पो. े . िबलोली. मो.नं. 9049778709 

 दाखलकरणारः - 
पी. ए. गुडमलवार पोहेकाँ/1963  पोलीस ेशन िबलोली मो.नं 8421453868 

भारी अिधकारी-  
ए.एन.न टे पोलीस ेशन िबलोली  मो.नं. 9823802677

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 

 

 



 

पो. टे वमानतळ गुरन ं39/2023 कलम 392, 34 IPC द.02/02/2023 
 

अ. 
. 

िज हावपो. टे
.चनेाव 

गु हाघडला/दाखल/ ा द
./वळे 

गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत भटे दले या 
अिधका-याचं ेनाव व 

भटेीचा वळे 
 िज हानांदेड, 

पो. टे. 
िवमानतळ 

 

ग.ुघ.ता.वळे व ठकाण –  

दनांक 01/02/2023 

सकाळी 06.30 वा या 
सुमारास िव ािवकास 
शाळे जवळ ान ी 
हाँ टेल टळकनगर काँनर 
नांदडे 
 

 दि णसे 01 क.मी.  
 
गु हा दाखल ता. वेळ-  
 द 02.02.2023रोजी 
वेळ –17.29 वा 
टे.डा. 28 

 
पो. टे 
वमानतळ 

गुरन ं
39/2023 

कलम 
392, 34 

IPC 

फयाद  –  
  
 

आरोपी - दोन आनोळखी 
 

गेला माल- 
 Oneplus Nord CE Lite 5G Black Dusk 
कंपणीचा मोबाईल याची कंमत 

18,999/- . 

 
उशीराचे कारण –  

आज रोजी पो. टेला येवनु त ार  जबाब 
द याने.  

 
खुलासा - सादर वनतंी क  ,वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद  हे लासेस कर ता जात असतांना फयाद च े

पाठ मागुन दोन आनोळखी य  हे कुट वर आल े व यांनी 
फयाद स ध का देवुन हातातील Oneplus Nord CE Lite 5G Black 

Dusk कंपणीचा मोबाईल याची कंमत 18,999/- हा जबरद तीने 

हसकावुन नेला व ते तेथनु पळुन गेले. वगरेै मजकुराचे जबाबव न 

मा.पो.िन.सा.यांचे आदेशान े गु हा दाखल क न तपासकामी PSI 

बुरकुले सा.यांचेकडे दे यात आला. 
 
दाखल करणार –  

 HC 748 कनाके मो. 9923888322 
 
तपास करणार – 
 PSI बुरकुले मो. न. 8830779484 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 

 
 



पोलीस टेशन मदुखेड  गुरन -  27/2023कलम 279,304 (अ)भा द वी.   ,02/02/2023 

पोलीस 

टेशनचे नाव  

.गरुन व कलम गरुन घ. ता. वेळ. व ठकाण फयाद चे नाव खुलासा 

मुदखेड .गुरन – 

  27/2023 

कलम  

279,304 (अ) 

भा द वी.  
 
 
 
 
 

गरुन घ. ता. वेळ. व ठकाण   

द. 29/11/2022 च ेसायंकाळ  

04.30. वा च ेसमुारास उमर  त े

मुदखेड जाणारे रोडवर ल 

खटकाळ  जवळ ल वळणावर 

रोडवर  

 
द णसे 08 क.मी 
 

गुरन - दाखल ता.वेळ. 

द.02/02/2023  

रोजी  16.57 वा  
 टे डा 19 वर 
 
आरोपीवर केललेी कायवाह  - 

िमळून यतेाच अटक 

कर याची तज वज ठेवली 
आहे 

फयाद  – 

 िशवाजी काळबा धमुाळे वय 

32 वष. यवसाय मजुर  

राहणार डेरला तालुका  लोहा 
जी. नांदेड मो न.ं 8087903908 
 

आरोपी-  
अ ात कार चालक 
 

मयताचे नाव-  

काळबा गो वदंराव धमुाळे  

वय 60 वष यवसाय मजुर  

राहणार डेरला तालुका लोहा 
 
उिशराचे कारण-  

फयाद  दःुखात अस यान ेव 

धािमक काय म आटोपून 

आज रोजी यऊेन त ार 

द यान े

सादर वनंती क , यातील फयाद  यांनी जबाब दला क  

वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी माझ ेवड ल व ीकातं 

द तके हे माझा मावस भाऊ अिनल मांजरमकर यांची 
मोसा मांक MH26 CC -0438न े ल न आटोपनू यते 

असताना याचे मोटर सायकलला यातील अ ात कार 

चालकाने याचे ता यातील कार ह  हायगईन े व 

िन काळ पणाने भरधाव वेगात चालवनू पाठ मागून 

जोरात धडक देऊन वड ल काळबा गो वदंराव धुमाळे याच े

मरणास कारणीभतू झाला वगैरे जबाब  व न  गु हा 
दाखल क न मा. पो िन. साहेब यांच ेआदेशान ेपो नी शमा 
साहेब यां याकडे दला 
 
दाखल करणार-  

psoHC 231 फोले मो. . 8208651620 

 
तपास –  

PSI  याविलकर मो. मांक - 8379089710 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 
 



पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक गू े अहवाल िद.02/02/2023 

पोलीस
ेशनचे

नाव 

गू.र.न.व 
कलम 

गू.घ. ता. वेळ व  िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 
63/2023 
क  
379 
भादवी  
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.31/01/2023  ते  
1800 वा  ते 
िद01.2.2023 चे 0800 
. िफयादीचे गट  133 
कावलगाव िशवारात ता. 
देगलुर   
 
 दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 02/02/2023  
 18.14 वा.  
नोदंनं. 33 वर 
 

िफयादीचेनाव व प ा व मो  
नागनाथ गोिवंदराव वाडेकररवय 54 वष 

वसाय शेती रा. कावलगाव 
 मो. 8605965757 
 
 आरोपी–अ ात 
 
गेला माल-  
 शेतातील पा ा ा मोटारीचे जैन 
ए रगेशन िस ीम िल. कं. सोलारचे 

ाटर ( कंटोलर ) ाची िक 60,000 , 
व मोटारीचे केबल अंदाजे 160फुट िक. 
18,000  तसेच कने र िक 7,000  
आसा एकुण माल 85,000   

खुलासा:-- 
सादरिवंनतीकी, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील िफयादी  यांचे 
शेतातील पा ाचे मोटारचे सािह  हे िद.31/01/2023  ते  1800 वा  
ते िद01.2.2023 चे 08.00 वा. चे दर ान मा ा शेतातील मोटारीचे 
जैन ए रगेशन िस ीम िल. कं. सोलारचे ाटर ( कंटोलर ) ाची िक 
60,000 , व मोटारीचे केबल अंदाजे 160 फुट िक. 18,000  तसेच 
कने र िक 7,000  आसा एकुण माल 85,000  
 कोणीतरी अ ात चोर ाने चोरले आहे. वगैरे जबाबा व न  गु ा 
दाखल 
 
दाखलकरणार 
asi शेख  पो. े . देगलुर 9823206916 
 
तपािसकअंमलदार  
पोना 2323 प ेवाड पो.ठाणे देगलुर मो.न.9660151859 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ी माचरे मोनं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 
 



पोलीस टेशन रामतीथ येथील दन दन गु हयाचा अहवाल दनांक. 2/2/.2023गुरन.ं 15/2022 कलम  12अ.म.ु ज.ु का 

  पोलीस टेशनचे 

नाव 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नबंर, आरोपीचे 

नाव व प ा आरोपी अटक होय /नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनच े

 नाव रामतीथ 

गुरन ं 

15/2023  

कलम 

 12अ.म.ु ज.ु का  
 

िमळाला माल:- 

नगद  1750/ पय े

 गु हा घडला  
दनांक 

02/02/2023 च े15.45 वा  
ठकाण :- हॉटेल िस रामे र 

समोर टाकळ  .  

प मसे  10. कमी 
 
 गु हा दाखल दनांक:- 

द-.2/02/23 

वेळ 18.22 

 टे डा.नोद न.ं 20 वर  

 

 चेक िल टची पुतता केली अगर 

कस े :-होय 

 

पुव  दाखल गु हे – 

केललेी कारवाई 

 फयाद च ेनाव  व प ा:-  
यामसुंदर मा णकराव  

भवानिगरकर वय 50 वष पोहे का 928 

पो टे रामतीथ मो.95 45 35 35 19 

 
एफआर आय त  दली का :-होय  

 

 आरोपीचे नाव व प ा:- 
  
 

 आरोपी अटक :- 

 Crpc कलम 41 (अ) (1) माण ेनोट स 

देवनु सोड़ यात आल े 

 

माननीय पोलीस अधी क साहेब यांच े

सूचना माण े

खलुासा :- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख 

वेळ  व   ठकाणी यातील आरोपीताने 
वनापरवाना बेकायदेशीर र या टाईम बाजार 

क याण िमलन डे नावाचा जुगार खेळत व 

खेळत असताना िमळून आल े वगैरे 

फयाद व न नमूद माण ेगु हा दाखल क न    

मा..सपोिन सा यांच े आदेशान े पुढ ल तपास 

कामी बीट. अमलदार  एम .इंगळे.मो न . 

70 66 98 14 43  सा.याच ेकडे दला  
 
दाखल करणार.  

पोहे का .2062 पी जी कोरके...पो टे रामतीथ 

9421296127 
 
 तपासी अिधकार :-  

psi ए एम इंगळे   मो न .  70 66 98 14 43 

 
 भार  अिधकार –   सपोनी दघ ेसाहेब. 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



         
 
 

   
  

   
  

   

  
 

 
 

 
  

   
 

  
    
  

    
 

    

     
    

 

     
       

     
      

  
   
 

    
 

    

           
         
          

         
          

           
      

  
        

  
        
 

    
       

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 
 

पो. टे कनवट गुरनं CR. No. 29/2023 कलम 12 (अ) म.ज.ूका. 

पो. टे. चे 
नाव  

गुरनं/ कलम  गु हा घडला तार ख वेळ व 
ठकाण दाखल  

फयाद च ेनाव व प ा मो नं., व आरोपीचे 
नाव व प ा. 

ह ककत  

पो. टे. चे 
नाव कनवट  

गुरन ंCR. No. 

 29/2023 

 कलम  

12 (अ) म.ज.ुका. 
 
  

िमळाला माल :- 
नगद  2710/ 

पये  िमलन व क याण 
ओपन नावाचा मटका 
जुगार सा ह यसह  

गु हा घडला  

द. 02/02/2023रोजी 16:05 

वाजता  घोट  फाटा यथेे 
अबंाड  कडे जाणारे र ता 
लगत बाभळ या झाडाखाली 
महा मा फुले हाय कूल या 
तार कंुपणा या बाजसू घोट  
तालकुा कनवट 

 
 उ रेस 06 क.मी.  
 
 
गु हा दाखल :-  
द.02/02/2023 

वेळ 19 :24वाजता 
टे.डा. 43वर 

 

फयाद चे नाव :-    

परमे र गणपती गाडेकर वय 32 वष 
यवसाय नोकर   पो. कॉ. /440 

नेमणूक पोलीस टेशन कनवट  ता. 
कनवट 

 ज. नांदेड   मो. न.ं9923174485 

 
आरोपीचे नाव:-  

 
उशीराचे कारण :-  िनरंक 

आरोपी अटक तार ख वेळ :- िनरंक    

सादर वनतंी क , वर नमदू तार ख  वेळ ठकाणी  यातील  आरोपी 
.01) व 02) यांनी आरोपी मांक 03 यांचे सांगणे व न 

बेकायदेशीर र या वतः या फाय ासाठ  लोकांकडून पैस ेघेऊन ते 
मट यावर लावून िमलन व क याण ओपन नावाचा मटका जुगार 
खेळत व खेळवीत असताना नगद  2710/- पय ेआ ण िमलन व 
क याण ओपन नावाचा मटका जगुार सा ह यासह अ. . 01 व 02 

िमळवून आले. वगरेै मजकुराचे फयादव न मा. पो.िन.साहेबां या 
आदेशान े गु हा दाखल क न पढु ल तपास कामी  पो. हे. कॉ. 
1052   ब डलेवाड यां याकडे दला.   
 

 दाखल करणार :- 
PSO /Hc -2440 लखुळे   पो. टे. कनवट  मो.न.ं9527062710 

 
तपासी अमंलदार-  

Hc-1052 ब डलेवाड सर  मो.न.ं9923471052 

 
पो. टे. भार  अिधकार  :-  

मा पोलीस िनर क बोरसे साहेब मो.न.ं 9309737394 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

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

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

पोलीस ेशन देगलूर येिथल दैिनक गू े अहवाल िद. 02/02/2023 

पोलीस े
शनचेनाव 

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

खुलासा:--- 

देगलूर गूरन.  
64/2023 
क 
279,304(A) , 
 भा द वी व कलम 
134,177 मोवाका 

माणे 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद.31.1.2023 रोजी 23.45 
वा. िमसाळे गु जी ा वेअर 
हाउस जवळ खानापुर फाटा 
तादेगलूर 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.  02/02/2023 रोजी 
वेळ 19.39 वा.  
नोदंनं. 36 वर 
 
 
 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा व 
मो– 
िवठल हाणमंता भंडे वय 
62 वष वसाय शेती रा. 
शेळगाव ता. देगलुर मो. 
9172045660 
 
आरोपी–   
  
मयताचेनाव –  
यादव िवठल भंडे वय 30 
वष रा. शेळगाव ता. 
देगलुर  
 
 

खुलासा:-- 
सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण 
यातीलि◌िफयादी यांचा मुलगा व सोयरा आसे रा ी उशीरा झा ाने व 
गावाकडे ये ासाठी  कोणतेही वाहन न िमळा ाने देगलुर व न 
शेळगाव कडे चालत येत आसताना रा ी 23.45 वा. चे सुमारास 
खानापुर फा ाजवळ आसले ा िमसाळे गु जी ा वेअर हाउस 
जवळ ामर मोसा  ap 25  an 6810   चा चालकने  भरधाव वेगाने 
िन ाळजी पणाने व बेदरकारपणामे ाचे ता ातील मोसा. चालवुन 
िफयादीचा मुलगा यादव िवठल भंडे वय 30 वषयास पाठीमागुन 
जोराची धडक देवुन ाचे डो स तोडंाला उज ा बरगडीला व 
हाताला जबर मार लागुन त ाचे मरणास कारणीभुत झाला व तेथुन  
मोसा वाला पळुन गेला वगैरे व न गु ा दाखल  
 
दाखलकरणार:- 
ASI शेख पो. े. देगलुर 
तपािसकअंमलदार  
API परगेवार साहेब पो े देगलूर9028846691 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ीमाचरेमोनं 9821159844 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

पोलीस टेशन कंुटूर भाग 1  ते 5◌ ं.गुरन 18/ 2023कलम 279,337,338, 304अ भादंवी  मान े द  2.02.2023 

पो. टेचे 

नाव 

गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. 
वेळ 

फयाद चे नाव प ा व मोद  नं , 
आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी 
अटक होय/  नाह  

हक कत 

कंुटूर भाग 1 ते5 

 गुरन ं  

 18/ 2023 

 कलम 

 279,337, 

338, 304अ भादंवी  
 
गु हयाचे कारण: 

हयगय व िन काळजीपणाने 

वाहन चालवुन गंभीर जखमी 
क न मरणास कारणीभतू 

 

उिशरा च ेकारण-   

आज रोजी पो टेला हजर 

येऊन जवाब द याव न 

 गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण  

द. 28/01/2023 चे 
16.30  वा  
ठकाण :-  मौज े

नायगाव ते नांदेड 

रोडवर िगरगाव 

पाट जवळ 

 
 दशा : 
 उ रेस 25 क मी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:-  

द 2/02/.2023 चे  
16.21  वा टे.डा न द 

 20 वर  

 

 फयाद चे नाव:-  

ानोबा व ठल गजलवार वय 

48 यवसाय  शेती राहणार 

दरेगाव तालकुा नायगाव ज हा 
नांदेड मोबाईल नबंर 

8698757310 
 

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीच ेनाव व प ा :-  
  
 

आरोपी अटक :-  नाह   

  

खुलासा_सादर वनंती वर नमदु ता.वेळ   व ठकाणी यातील मयत व सा ीदार हे या या 
मोटरसायकलवर गावाकडे जात असताना नायगाव ते नांदेड रोडवर वजीरगाव पाट  जवळ 

यातील टपर या चालक तब हे याचे ता यातील ट पर  ह  हायगई व 

िन काळजीपणाने भरधाव वेगात चालवून अचानक ेक दाब याने यातील मोटरसायकल 

चालक ट पर या पाठ मागे जोराची धडक द याने मयत नामे तुकाराम व ठल 

गजलवाड वय 50 वष यवसाय शेती राहणार दरेगाव हा गंभीर मार लागून उपचार 

दर यान दनांक 29/ 2/ 23 रोजी चे 00.10 वाजता मरण पावले व सा ीदार यांना गंभीर 

जखमी केले .वगरेै  जवाब आज रोजी पो टेला हजर होऊन द याने वर माणे गु हा 
दाखल माननीय सपोिन साहेब यां या आदेशान े 

 

 दाखल करणार 

 पोहे का १९७८ पांचाळ पो टे कंुटूर 

 

तपािसक अमंलदार :- 

 पो उप िन आटकोरे सा पो   टे कंुटूर मो नं  8669182128 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



 

पोलीस ेशन मांडवी  येिथल दैिनक गू े अहवाल िद. 02/02/2023 

पो. टे. चे 

नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसंग घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसंग घडला व 

दाखल  

फयाद  च ेनाव व प ा व मो. नं. आरोपी च े

नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

 मांडवी गुरन नं.  :- 
 08/2023 

कलम :- 

 5क,9अ महारा  ाणी 
सरं ण अिधिनयम 

1976 
 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 01/02/ 2023 रोजी सायंकाळ  

23:00वा.सुमारास मौज ेबोथ 

फा याजवळ सारखणी ते मांडवी 
जाणारे रोडवर तालकुा कनवट 

ठकाण :  बोथ फाटा ता. कनवट  

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 02/02/2023  

चे 02:07 वा.  
न द नबंर :- 03 वर  

 
 िमळाला माल_.  

क मांक Mh 31 FC 4861 क म ये 

अदंाज ेसहा हजार कलो गोमास याची 
अदंाज े कंमत दोनशे पय े कलो 
माणे एकूण बारा लाख पयाचा 

गोमास 

फयाद  चे नाव :- 

 ीधर भागवतराव जगताप वय 38 वष 

धदंा नोकर  सहा यक पोलीस िनर क 

पोलीस टेशन माहूर चाज माडंवी 
मोबाईल मांक 8007997900 

 
आरोपी चे नाव :- 

  
 
FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 
 

आरोपी अटक :- िनरंक 

 
 
 

सादर वनंती क ,वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी  यातील आरोपी यांनी क ह  

क ह  क रोडवर उभा क न गाड तनू उत न अधंाराचा फायदा घेऊन जगंलात 

पळून गेला महारा ात गोवंश ह या बंद  आहे हे माह त असताना याचे 

ता यातील क म ये अदंाज ेसहा हजार कलो गोमास याची अदंाज े कंमत 

दोनशे पय े कलो माणे बारा लाख पये गोमास  खाक  व पांढ या 
रंगा या ताडप ी खाली बफ व याखाली गोमा असे वाहतूक कर त असताना 
िमळून आ याने माझी सदर क वर ल अ ात चालक व मालक या या व  

माझी शासनातफ महारा  पशसंुर ण अिधिनयम 1976 कलम 5 क कलम 9 

अ वय कायदेशीर त ार आहे 

 
दाखल  

पोहेका 1657 कदम पो ट मांडवी मोबाईल मांक 7218242057 

 
तपासीक अिधकार  

स.पो. िन. जगताप सापो. टे. माहूर चाज मांडवी मो. नं. 8007997900 

 

पो. टे. भार  अिधकार   नाव :-  

.स.पो. िन. जगताप सापो. टे. माहूर चाज मांडवी मो. नं. 8007997900 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



पोलीस टेशन भोकर ग.ुर.न.41@2023 दनांक 02/02/2023 

पो टे चे 
नाव 

गुरनं व कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल ता. वेळ  फयाद  व आरोपी चे नाव  हक कत 

पोलीस 
टेशन 

भोकर 

गु हा 
र ज टर नबंर 
व कलम 

.41@2023 

कलम  
379 

भा.द.वी.      

गु हा घडला तार ख वेळ ठकाण 

दनांक 01- 02- 2023   रोजी सकाळ  
03:15 वाजता सुमारास राहते घर  
िचखलवाड  मुदखेड रोड भोकर येथनू  

 

गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनांक   02 -02- 2023 चे 13-26 वाजता 
टेशन डायर  न द मांक 20 

 

 गेला माल :-  
मोटर सायकल लडर लस MH-26-BR-
2536 का या रंगाची जनुी वापरती जचा 
चेसीस नंबर MBHAW081KHF17131 व इं जन 
नंबर HA10AGHKF25445 असा असनु ितची 
अदंाजे कंमत 60000/- 
 

िमळाला माल:- िनरंक  

 

 

फयाद  - सं दप भा करराव 
वाळक कर वय 42वष 
यवसाय खाजगी नौकर  रा. 
िचखलवाड  मुदखेड रोड 
भोकर ता. भोकर जी.नांदेड 
मोन. 9890042598 
 

आरोपीचे नाव:-  अ ात  

सादर वनंती क   वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील अ ात 
आरोपी ने यातील फयाद  यांची मोटर सायकल लडर लस 

 का या रंगाची जुनी वापरती जचा चेसीस नंबर 
 व इं जन नंबर  असा असुन ितची 

अदंाजे कंमत पयाची यांचे घरासमोर लावली असता ती 
कोणीतर  अ ात इसमाने चो न नेली आहे. वगरेै जबाब व न मा. 
सपोिन साहेब यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पढु ल तपास कामी 
ASI दलीप जाधव यांचे कडे दला. 
 

दाखल करणार:- ASI दवने पो. टे भोकर मोन  

 

 तपािसक आिधकार  :- ASI दलीप जाधव पो. टे भोकर मोन 8605430645 
 

भार अिधकार -- माननीय  सहा यक पोलीस िनर क 
तांबोळ    साहेब  मोबाईल नंबर   9987335769 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 

  



पोलीस टेशनभोकर गु र न दनांक

पो टे चे

नाव

गुरनं व 

कलम 

 गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयाद वआरोपी चे नाव हक कत

पोलीस
टेशन

भोकर

गु हा
र ज टर
नंबर व
कलम

कलम

भा द वी

गु हा घडला तार ख वेळ ठकाण
दनांक रोजी
सायंकाळ वाजताचे समुारास
जामदर शेतिशवार तालकुा भोकर
ज हा नांदेड दशा पूवस
कलोमीटर अतंरावर

गु हा दाखलतार ख वेळ
दनांक
चे वाजता
टेशन डायर न द मांक

फया द
सितष उ म राठोड वय
वष रो िचखलवाड भोकर ता
भोकर ज नांदेड मोनं

आरोपी

खुलासा
वर नमदु तार ख वेळ व ठकाणी यातील आरोपीतांनी सगंणमत क न यातील फयाद ने तु ह
मा या आई या नावी असलेली शेती आ हाला न वचारता का व केला असे हणाले असता
यातील आरोपीतानी सगंणमत क न फयाद चे डो यात दगड मा न दखुापत केली व िशवीगाळ
क न जीवे मार याची धमक दली वगरेै मजकुराचे जबाब व न मा सपोिन साहेब यां या आदेशान
गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी बट पोहेकाँ िशदें यांचे कॅडे दला

दाखलकरणार
दवने पो टे भोकर मोन

तपासअिधकार
पोहेकॉ िशंदे पो टे भोकर मो न

भार अिधकार
माननीय सहा यक पोलीस िनर क तांबोळ साहेब मोबाईल नबंर

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

  



पो. टे वमानतळ गुरनं 40/2023 कलम 406,420,120(ब)  IPC, सह कलम  3,4 महारा  ठे वदारां या ( तीय सं थामद ल हतसंबंधाचे संर ण अिधिनयम 1999 

  

अ. 
. 

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

   पो. टे 
वमानतळ  

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण – 

  26.11.2016 ते 30.01.2017 

हनुमानगड कमानी या जवळ 

िसट ाईड हाँटेल नांदेड  
 
दशा व अंतर- पुवस  2 km  

 
  गु हा दाखल ता. वेळ –  

द 02.02.2023 रोजी 
 वेळ –22.40 वा टे.डा. 40 
 
 
उशीराचे कारण –  

आज रोजी पो. टेला येवुन त ार  

फयाद दले व न  

पो. टे वमानतळ गुरनं 

40/2023  
कलम  

406,420,120(ब)  IPC, सह 

कलम  3,4 महारा  

ठे वदारां या ( तीय 

सं थामद ल हतसंबंधाच े

संर ण अिधिनयम 1999 

माणे  

फयाद  - सुशीलकुमार पता 
केशवराव िशसो दया, वय 57 

वष, धंदा गु ेदार, रा.  35. संजय 

हाऊिसंग सोसायट , यु 

उ मानपुरा, औरंगाबाद 

(महारा  रा य) (भारत) (मो. . 
9975194470)  
 
आरोपी -   

खलुासा - सादर वनंती क  ,वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील  Variable 

Tech Pvt. Ltd. Singapore या कंपनीचे संचालक आरोपीतांनी िनयोजनबध र या 
कट रचुन यां या gainbitcoin.com वेबसाईटवर बटकाँईन गंुतव यास जा त 

परतावा दे याचे आिमष दाखवुन फयाद  व इतर गंुतवणकुदारांना लोकांना 
िसट ाईट हाँटेलम ये वेळोवेळ  ो साह त क न फयाद ने माहे नो हेबरं -2016 

ते आँग ट -2017 या कालावधीत 36.1 बटकाईन कंमत अंदाजे 30,20,000/-  च े

बटकाँईन व इतर गंुतवणकु दारांचे गंुतवलेले बटकाँईन परत न देता वत: या 
आिथक फायदा क न व ासघात क न आथ क फसवणुक केली आहे.  वगैरे 

मजकुराचे फयादव न  मा.पो.िन.सा.यांच े आदेशाने गु हा दाखल क न 

तपासकामी PSI  ग ड साहेब यांचेकडे दे यात आला. 
 
दाखल करणार – सपोिन जाधव साहेब  मो. 9765902710 
 
तपास करणार - PSI ग ड साहेब  मो. नं.7972560742 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 

पो. टे वमानतळ िमस ग.नं.07/2023 
 
अ. 
. 

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

 िज हानांदडे, 
पो. टे. 
िवमानतळ 

िमसींग घ.ता.वेऴ व 

ठकाण – 

 द 01.02.2023 रोजी 
21.00 वा चे सुमारास 

राहते घ न बौ  

वहाराजवळ सांगवी 
नांदेड 
 
दशा व अतंर – 

 उ रेस 2 km  
 

 िमिसगं दाखल ता. वेळ – 

द 02.02.2023 रोजी 
  वेळ 21.15 वा   
 टे.डा. 38 

 
पो. टे  
वमानतळ  

िमस ग.नं. 

07/2023 

खबर देणार – 

 माधव भगवान भु रे वय33वष य. 

िम ञी रा. बौ  वहाराजवळ सांगवी 
नांदेड मो नं. 9527113176 
 
हरवले या य च ेनाव –  
 
 मह लाच े वणन- 

उंची- 5,रंग – सावळा,चहेार – गोल 

,नाक- सरऴ, ,बांधा-सडपातळ, केस 

-काळे लांब,पोषाख – पव या 
रंगाचा गाऊन व िन या रंगाची 
ओढणी , अगंावर- ग यात मनी 
मगंळसञु, कानाता सादे रंग, 

पायात जोडवे. भाषा- मराठ   

)खुलासा - नमदु ताऱ ख वेळ  व ठकाणी यातील खबर देणार 

यांचे प ी  ह  जेवन कर या या कारणाव न राहते घ न  

कोणासह  काह  एक न सागता िनघुन गेली आहे.ितचा 
नातेवाईकाकडे, ग लीम ये नांदेड शहरात शोध घेतला असता 
अदयाप पावेतो िमऴुन आली नाह . वगरेै त ार  अज द याने 

मा पोिन सा. यांचे आदेशाने िमसींग दाखल क न पूढ ल शोध व 

कायवाह  कामी  HC 2735 खंदारे  यांचेकडे दला . 
 
6)दाखल करणार –   

ASI क याणकर  मो.न.9623551038 
 
7)तपास करणार- 

HC 2735 खंदारे मो.न.8551059899 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  



िदनांक02.02.2023 
 



िदनांक02.02.2023 
 



िदनांक02.02.2023 
 

 

  



          
 

  
                      

      
  
 

 

 
  

 
  

 

 
  

    

    
                                                                

   
   

   
 

   
   

   
     

 

   
        

                                                             
 

      
 

     
 
 

            
        

       
          
           

         
            

   
 

   
     

 

   
        
  

 

  





 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


