
पोलीस टेशन रामतीथ  .गुरन 08/ 2023 कलम 279,304 A, 337,338 भादंवी   द 23 .01.2023 

पो. टेचे नाव गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल ता. 
वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  नं , आरोपीच े

नाव व प ा , आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

रामतीथ भाग 1 ते5 गरुनं  08/ 2023 

कलम 279,,304 A, 337,338 

भादंवी माणे 

 

गु हयाचे कारण:-हयगय व 

िन काळजीपणाने वाहन चालवुन  

मरणास कारणीभूत झाला 
 
 
 
 

उिशरा च ेकारण- फयाद  दःुखात 

अस याने आज रोजी जबाब 

द याने गु हा दाखल. 

 
  

 द. 17/01/2023  चे 22.30   वा  
ठकाण :- नांदेड ते देगलूर जाणारे रोडवर 

धु पा पाट चे समोर हानवटे यांच े

शेताजवळ  मौ.धु पा ता.नायगाव 

 

 दशा :  उ रेस 2 क मी  
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 23/01/.2023 

चे  13.55 वा टे.डा न द  15 वर  

 

 दाखल करणार PSI राठोड 

.मो.9423137924   पो टे रामतीथ  

 

.मा. पोलीस अिध क साहेब यांच े

सुचना:-  
 

चेक िल टची पुतता केली अगर कसे:-

होय 

 फयाद च ेनाव:-  

 

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीचे नाव व प ा :-  
आरोपी अटक :-  नाह   

 

मयताचे नाव -  

  दयानंद झ रबा हनमंते  वय 34 

राहणार धु पा तालुका नायगाव  

 

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

खलुासा_सादर वनंती वर नमुद ता.वेळ   व ठकाणी यातील 

फयाद   बाईचा पती दयानंद झर बा हनमंते हे दनांक 17. 1. 

2023 रोजी 22 30 वाजता याचे मोटरसायकल एम एच १४ इ  

एफ 18 90 वर बसून नांदेड ते देगलूर रोडने येत असताना धुपा 
पाट  जवळ हनवटे यां या शेताजवळ   साईडला मोसा लावनू 

बसून फोनवर बोलत असताना यातील ऑटो या  चालकाने 

समो न नांदेड कडे जाणारे अटँोचालकाने सदर ऑटो हाईगई, 

भरधाव वेगात  व िन काळजी पणे चालवून जोराची धडक 

द याने दयानंद यास डो यास ,पायास गभंीर मार लाग याने 

उपचारा दर यान सद.नायगाव   येथे  मरण पावला आहे वगैरे 

जवाब आज रोजी   द याने वर माणे गु हा दाखल क न 

मा.सपोिन साहेब यां या आदेशाने तपास  PSI. अशोक गळे  

सा.कडे दला.  
 

तपािसक अमंलदार :- पोउपिन. गळे  सा.पो टे रामतीथ  मो 
न.ं7066981443  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 
 



पोलीस टेशन उ माननगर आ  नं 03/2023 कलम 174crpc. दनांक 23/01/2023 

पोलीस टेशन त े

चे नाव 

 
 
 

गु हा र ज टर नंबर व 

कलम भादवी 
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 टेशनच े

नाव उ माननगर 
आ  न ं03/ 2023  

कलम 174 crpc 

  
 

चेकिल टची पुतता केली 
अगर कस:े- होय  

 
 

दाखल करणार:--HC 

2323 पो ट उ मान नगर 

 

उिशराच े  कारण:-खबर 

देणार हे दखुात अस यान े

आज रोजी पो टेला यऊेन 

जबाब देत आहे. 

आ  घडला दनांक 

07.01.2023 रोजी 
01.30 वा.  समुारास 

सदर व णुपरु  नांदेड 

वाड मांक 15  यथेे 

 
 
आ  दाखल 

दनाकं:23.01.2023 

वेळ 15.01 टेडा.16 

 
. 

खबर देणार :- सयूकातं हनुमतंा गुंडे 

वय 32 वष यवसाय शेती राहणार 

गुंडेवाड  तालकुा लोहा जात धनगर 

मोबाईल नंबर 88 88 70 0746 

 
 
एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
  
 
मयताच े  नाव :--म छं नाथ उफ 

नारायण हनुमतंा गुंडे वय 40 वष 

राहणार गुंडेवाड  तालुका लोहा 
 
मरणाच े कारण:- दा या नशेत 

कोणतेतर  वषार  औषध प यान े

उपचार दर यान मृ य.ू 

खलुासा :-- सादर वनंती क , नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

मैदानी याच ेराहत ेघर  दनांक 23. 12 .2022 रोजी दा या नशेत 

कोणते तर  वषार  औषध प यान े यास औषध उपचार कमी 
सद व णुपुर  नांदेड येथे दाखल केल ेअसता तो दनांक 07.07.2023 

रोजी 01.30 वा. मृ य ूपावला आहे वगैरे एम एस सी कागदप े व आज 

रोजी मैदाच ेभावाने पो टला यऊेन सयूा द यान ेअमतृ दाखल क न 

तपास माननीय सपुने साहेबाचें आदेशान े HC  706 पवार यांच ेकडे 

दला 
 

 तपासीक अिधकार :-   HC 706 पवार  

पोलीस टेशन उ मान नगर 7744019830 भार अिधकारय्ाच ेनाव 

व मोबाईल नंबर:-स.पो.िन भारती सा पो. टे. उ माननगर मो.न.ं 

8378989949 
 

 माननीय पोलीस अधी क साहेब यांच ेसचूना माण े

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पो टे२ अधापूर ्गु र न 17/२०२3कलम_498 (अ)323 ,504 ,506, 34 भाद व द. 23.01.2023 

पो. टे. च े

नाव  

गुरन / आ.म ृ/ 

पनाका / िमिसगं 

घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं 

घडला व दाखल  

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

नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

.  

                 ह ककत  

अधापूर ् ग ुर 

न17/२०२3कलम_49

8 (अ)323 ,504 ,506, 

34 भाद व माणे. 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द.26.05.2019रोजी वेळ अदंाजे 
10.00वाजता पासून आज पय त सासर  

जामगा शीवणी ता. लोहा ज.नांदेड.व 

द.15.09.2022रोजी 20.00वाजता माहेर  

देळूब,(ब,ु) तालुका अधापूर ज हा नांदेड 

प मेस 08 कलोमीटर. 

 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 23.01.2023 च े 16.12वा.  
न द नंबर :- 021 वर  

 
 

फयाद  चे नाव :  

 

आरोपी चे नाव_ 

 

FIR दल ेका होय/नाह  :- _होय 

आरोपी अटक___ 

    उशीराच ेकारण _म हला व मुलांक रता सहा य 

क  अधापूर येथून आज रोजी प  ा  झा याने. 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद  बाईस ितचा नवरा व सासरा ,सास ू व द रे असे 

फयाद स जीप घे यासाठ  ितचे व डलांकडून पाच लाख पये 

घेऊन ये असे हणून ितला उपाशी पोट  ठेवनू मानिसक व 

शार रक ास देऊन तुला मूलबाळ होत नाह  तुला सोडून देतो 
व दसुरे ल न करतो असे हणून थापडा बू यांनी मारहाण 

क न जीवे मार याची धमक  दली. वगरेै मजकुराचे जबाबा 
व न वर माणे गु हा दाखल. 

दाखल करणार_ asi नंदे पो. ठाणे अमलदर पो टे अधापूर     

मो. न.9765764482. 

 

तपािसक अमलदर_पो. हे. का. प प ुच हान ब. न.1279 

मोno_9356283717 

 

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

जाधव साहेब पो. टे. अधापूर ्मो. न.ं _ 7798834263 

 

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  
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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 टेशन मदुखेड आ  - 04/2023 कलम 174Crpc दनांक. 23/01/2023 

पोलीस टेशनच े

नाव मुदखेड  

गुरन व कलम  गुरन घडला.ता. वेळ. 

ठकाण. 

फयाद च ेनाव खलुासा 

मुदखेड आ  - 04/2023 

कलम 174Crpc  

 
 
 
गुरन - दाखल 

ता.वेळ. दनांक. 

23/01/2023रो
जी. 21.29 वा. 
टे डा. 24 वर  

 
 
 

दनाक. 27/11/22  

वेळ  16.00वा. मौज े

याहाळ  िशवारात 

पूवस 03 क.मी  
 
 

मनाच ेकारण - 

मण याचे दखुापतीच े

उपचारा दर यान 

खबर देणार -वसतं पता कशन जाधव 

वय 60वष रा. चीदिगर  तांडा तालकुा 
भोकर मो. माक  8806768136 

 

मयताच ेनाव-  रामा पता वसतं जाधव 

वय 34वष यवसाय मजुर  रा. चीदिगर  

तांडा ता. भोकर 

सादर वनतंी क ,  यातील खबर देणाऱ याचा मलुगा नाम े  यांनी खबर 

देणार याचा मलुगा नाम े रामा वसतं जाधव यास मण याचे दखुापतीच े

कारणाव न दनांक 28/11/2022 रोजी उपचार कामी स.द. नांदेड यथे े

शर र केल ेअसता उपचारादर यान मयत हा मरण पावला आहे याचेवर 

ईन वे ट पंचनामा घऊेन कागदप  ा  झा यान े चौकशी कामी API 

वटाणे यां याकडे दल ेहोते याव न मयताच ेनातेवाईकाकडे वचारपसू 

केली व मयताच ेवड ल हे धािमक वधी पूण क न दखुातून साव न आज 

रोजी पो टेला यऊेन जबाब द यान ेखबर  जबाबाव न मा.पो.नी. साहेब 

यां या आदेशान ेआ  दाखल .तपास  

दाखल करणार_ Hc 2136 वांचेवाड पो ट मदुखेड मो.न.7218872336 

 
तपास- API वटाण ेसा.यां याकडे दला मोबाईल मांक- 9823562807 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 

 

 

 



पो. टे. कंधार ग.ुर.न.17/2023 कलम 65( ई), म.दा.का. द.23/01/2023. 

      ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

  ग.ुर.न.17/2023 

कलम 65( ई), 

म.दा.का. 

घडला:- द.23/01/2023चे 
16.30 वाजता  समुारास   

िशवाजी पुतळा त े भोई 

ग ली जाणारे रोडवर 

प ाचे शेडम य े मौज े

पेटवडज ता. कंधार पूवस 

28. क.मी 
 
 गु हा दाखल:- 

द.23/01/202 वेळ 

21.20 टेशन डायर  न द  

29 वर.  

 
 
 
दाखल करणार:--

HC/1735 बाबर पो. टे. 

कंधार  मोबाईल नंबर:-

9421394709. 
 
 

फयाद च ेनाव:- सभंाजी अंबाजी मुंडे वय 

42 वष यवसाय- नोकर  --HC-2516 

नमेणूक  थािनक गु हे शाखा नांदेड 

मो. .9823050019. 

 
 
FIR त दली का:- होय 

 
 
आरोपी नाव व प ा:-  
उिशराच ेकारण:-  

 
आरोपी अटक:- नाह  

िमळाला  माल:- एका खाक  रंगाचे कागद  

पु या या बॉ सम ये देशी दा  िभगंर  

सं ा या कागद  लेबल असले या 180 

एम. एल . या काचे या 48 सीलबदं बॉटल 

येक बॉटल ची कंमत 70 पये  एकूण 

कमती 3360/- पय े.  

खलुासा;            नमूद ता. वेळ  व ठकाणी यातील आरोपीन े वतःच े

फाय ासाठ  देशी दा  िभगंर  सं ाच े180 ML  मते या काचे या कागद  

कागद  लेबल असले या 48 सीलबदं बॉटल येक  कमती 70/- . माण े

एकूण 3360/- .  चा माल चोरट  व  कर याचे उ ेशान े वनापरवाना 
बेकायदेशीर र या ता यात बाळगून आलेला िमळून आ यान े वगैरे 

फयाद च ेमजकुरा व न गु हा दाखल. 

 
तपासी अमंलदार:-HC-1959 यवहारे साहेब.  पो. टे.कंधार 

मो. .9604333256 . 

 
पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. .  मा. पोलीस िनर क  पडवळ 

सा.      मो. . 

 
भेट देणारे अिधकार  च ेनाव मो. .9420841070. 

 
 
 

आरोपी चा पुव इितहास -  िनरंक  

ितबधंक कायवाह  - िनरंक  

 



पोलीस टेशन नायगाव  भाग-6 न ं07/2023  कलम 12अ महारा  जुगार कायदा माण   द.23/01/2023 

पो. टेच ेनाव गुरण ंव कलम गु हा  घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 
खलुासा  

नायगाव 07/2023  कलम 

12अ महारा  

जुगार कायदा 
मान ेदाखल  

          
 
 

गु हयाच ेकारण :-  

 

जुगार  खेळत व 

खेळवीत  असताना 
िमळून आल े

हणनु गु हा 
दाखल 

 

िमळाला 
माल:- घराच े

सा ह य व नगद  

1740/- पय े

 
 

 द.23/1/2023 च े17:15 

वासता या समुारास 

 
 

ठकाण –  मौज ेगडगा येथ े

शमशान भमूी कडे जाणा या 
रोड लगत गडगा 
 
 

दशा :-. प मसे 15 

कलोमीटर  

 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 

23/1/202 च े19:54 वा टे.डा 
न द  15 वर  

 
 
 
 
 

 फयाद :- व ठल मुरलीदर शेळके वय 

35 वष यवसाय पोलीस नाईक ब कल 

नंबर 24 32 नमेणूक थािनक गु हे 

शाखा नांदेड मोबाईल 

मांक.8275113401 

 
 
 आरोपीच ेनाव व प ा जात :  

आरोपी अटक :-  कलम 41 अ 1 crpc 

माण ेनोट स देऊन सोड यात आल े

खलुासा_सादर वनंती क  वर नमुद ता.वेळ   व ठकाणी यातील 

आरोपीन े वनापरवाना बेकायदेशीर र या तीन प ी नावाचा 
जुगार पैस ेलावनू खेळत व खळेत असताना जगुाराची सा ह य व 

नगद  पये एकूण 1740/- पया या मालासह िमळून आला वगैरे 

फयाद व न मा.पोिन िशंदे साहेब यांच ेआदेशाव न गु हा दाखल 

क न पुढ ल तपास पोउपिन वाघमारे साहेब यां याकडे  दे यात 

आल.े 

 
 
दाखल करणार :--  asi काळे पो टे नायगाव  

 
 
तपािसक अमलंदार :-  Psi वाघमारे मो न.9096618241 

आरोपी चा पुव इितहास -  िनरंक  

ितबधंक कायवाह  - िनरंक  

 



                                              
   

 
   

      
                                    

  

 
 

   

 

 
    

    
   

 

 

 

    
    

   
 
 
 

    
      

 
 

                 
           
         
            

            
     

 
     

 
  -   

 

आरोपी चा पुव इितहास -  िनरंक  

ितबंधक कायवाह  - िनरंक  

 
 

 

 

 

 

 



पोलीस ठाण ेमुखेड ग ुर  नं 28/01 /2023  कलम 65 मदा का. दनाकं 23/01/2023 

पो टेच ेनाव  ग ुर न न ंव कलम गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  

व दाखल ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो न,ं आरोपी 
नाव  व प ा  

 हक कत 

पो टे मखेुड  ग ुर  न ं28/01 

/2023 
 कलम 65 मदा 
का. 
 माण.े 
 

गु हा घडला ता वेळ:-  

दनांक – 

23/0१ /२३  रोजी चे  17:35 

वाजता वाघोबाची खर  

मखेुडच ेमैदानात तालुका 
मखेुड. 

 

 
------------------ 
 गु हा दाखल ता वेळ:- द  

23/0१ /२३ च ेवा 
 टे. डा . न द २3 वर 20:41 

वा  
---------------------- 
 
 

फ या द नाव व प ा- करण कुमार 

मा णकराव वाघमारे पोलीस 

कॉ टेबल ब कल नंबर 26 40 पोलीस 

टेशन मुखेड ज हा नांदेड मोबाईल 

मांक 96 57 70 72 88. 

 

FIR त दली का:- होय 

--------------------+  

आरोपीच ेनाव:-   

 

िमळाल े मालाच े वणन–630-00 देशी 
दा  िभगंर  सं ा 180 मते या 
कागद  कंपनीचे लबेल असललेे 
काचे या शीलबदं 09 बॉटल एकूण 

कमती 630 पयाचा माल. 

खलुासा:- सादर वनंती क ,वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीन े वनापरवाना एकादशी र या वतः या 
ता यात देशी दा  िभगंर  सं ा १८० एम एल मते या नऊ 

बॉटल एकूण कमती 630  पयाची चोरट  व  कर याच े

उ ेशान े िमळून आला हणनू गु हा दाखल क न माननीय 

पोलीस िनर क साहेब यां या आदेशानAेsi भारती यां याकडे 

दला आहे. 

 

गु हा दाखल करणार  –पोहे का बन माडप  ेपोलीस टेशन 

मखेुड. मोबाईल माक 

 

तपासीक अंमलदार_Asi भारती  पो ट मखेुड 9764174307. 

 

पो. टे . भार . अिधकार .- पो.िन गोबाडे , साहेब मो.न. 

9850072078 
 
 
 

आरोपी चा पुव इितहास -  िनरंक  

ितबधंक कायवाह  - िनरंक  

 
 

 

 

 



पो टे धमाबाद गुरन. 21/2023कलम 498(a),323,34भादं व 

पो. टे.च ेनाव व 

कलम 

खबर देणार  आरोपी व उिशरा च ेकारण  गु हा घडला व दाखल ता वेळ व 

ठकाण 

खलुासा 

पो. टे.धमाबाद 

गुरन-

21/2023कलम 

498(a),323,34 

भादं व  

 आरोपी-  
 
 
उिशरा च ेकारण-आज रोजी 
त ार द यान.े 

गु हा घडला- दं 12/07/2020 त े

14/05//2022 या दर यान मौजे 

केसराळ  .तालुका बलोली . ज हा 

.नांदेड 

 

दाखल- दं 23/01/2023 चे 20.28 

वाजता न द न ं23 वर 
 
   

सादर वनतंी क ,वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद  स आरोपी मांक 01 त े 04 यांनी फयाद स तलुा 
वयंपाक यते नाह . तलुा काह  काम यते नाह  अस े हणनू 

टोमण ेमा न वे डंग शॉप चाल व यासाठ  तु या माहे न दोन 

लाख पय े घऊेन य े अस े हणनू फयाद स शार रक व 

मानिसक पळवणूक क न व िशवीगाळ कर त होत.ेवगैरे 

जबाबाव न मा पोिन साहेब यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास पोहेका◌/ॅ2247 मुडें यांचकेडे दे यात आला 
दाखल करणार- hc/2016 नागरगोज ेपो टे धमाबाद  

 
तपािसक अंमलदार - पोहेका◌/ॅ2247 मुंडे मो.9765614167 

आरोपी चा पुव इितहास -  िनरंक  

ितबधंक कायवाह  - िनरंक  

 
 
 
 
 
 
 

 

 



पो टे कनवट  गुरन-ं17/2023कलम 324,504,506 भाद व           दनाकं 23/01/2022 

ज हा/पो. ठाण े गुरन ंघडला/गु हा दाखल/ ा  

द.वेळ 

गुरन ं/कलम खबर देणार यांचे नाव व प ा 
फयाद /आरोपी 

हक कत 

पो टे चे नाव- 

कनवट  

गु हा घडला ता.वळे ठकाण-

दनाकं 23/01/2023रोजी 20:30 

वा वािलट  बार समोर 

इ लामपूरा कनवट. द णसे 1 

कमी.  
 
 

अंतर व दशा- द ण 1 कमी.  
 
 
गु हा दाखल ता.वेळ- दनांक 

23/01/2023 

 च े22:41वा. न द नंबर 29 

गुरन-ं

17/2023कलम 

324,504,506 

भाद व माण े

 
 
 
 
 
 
 
 
 
उिशराच ेकारण: 

फयाद च ेनाव :- रो हत संजय 

ढंढोरे वय 24 वष यवसाय - 

िश ण रा.साईनगर 

जजामाता चौक ता. कनवट 

ज. नांदेड मोबाईल नबंर 

9172233905 
 
 
 
आरोपीचे नाव-  

 
आरोपी अटक-नाह .  

 
 
 
 

खुलासा-  सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद या चलुत भावाने आरोपीस या या लहान भावा या 
ल नाची ह डओ शू टंग कधी देतोस, अस े वचारल ेअसता यातील 

आरोपीन े याच ेकॉलर पकड यान े फयाद न ेत ुमा या चुलत भावाची 
कॉलर कस ेकाय पकडलास अस े वचारल ेअसता आरोपीन लोखडं  

ड याने डा या डो या या वर मा न दखुापत के याने र  िनघाल े

आहे. तसेच आरोपीन े िशवीगाळ कर त तु ह  जर पु हा ल नाच े

ह डओ शू टंग मािगतले तर तु हाला मा या गावातील लोकांना 
बोलावनू जीवंत सोडणार नाह . अशी धमक  द यान े वर माण े

गु हा दाखल क न मा. पो. िन. साहेब यांच ेआदेशान े पुढ ल तपास 

कामी HC /1062 वाडगुरे यांचकेडे दल.े  

दाखल करणार-पोहेका◌ ॅ/1766 पवार पो. टे. कनवट मो.न ं

9011051766  

तपासीक अंमलदार पोहेका◌ ॅ/1062 वाडगुरे पो. टे. कनवट मो.न ं

8805981062 

पो टे भार  अिधकार -.पो.िन बोरस ेसाहेब पो. टे. कनवट मो.न ं

9309737394 
 

आरोपी चा पुव इितहास -  िनरंक  

ितबधंक कायवाह  - िनरंक  

 
 

 



¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 37/2023 कलम 65 ई  म ोॲ   23.1.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 37/2023 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
िद . 23.1..2023 रोजी वेळ 19.45 वा.  
आरोपीचे  िटन शेडचे  दुकानात  देगाव  
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 23 .1..2023 रोजी वेळ 21.53 
वा.नोदं नं  35  
 
दाखल करणार- ASI सरोदे    .ने. 
पो े देगलुर 
 
  
 
 

िफयादी चे नाव  - रिव केरबाजी 
मंुडे    वय 35 वष  पो उप िन .ने.   
पो. े . देगलुर मो.न. 7774840493 
 
आरोपीचे नाव  - 
िमळाला माल देशी दा  िभंगरी 
स ाचे 180 ML मतेचे एकुण 15 
बाँटल 70  दरा माणे  1050  
माल 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी 
यातील आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा 
माल देशी दा  िभंगरी स ाचे 180 ML मतेचे 
एकुण 15 बाँटल 70  दरा माणे 1050  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 कॉ  2462 क े    ने. 
पो े देगलुर 

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

 

आरोपी िव द पूव  दाखल  गू े -नाही   
पूव  कर ात आलेली ितबंधक कायवाही –   नाही 

 

 

 

 



पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 35/2023 कलम 283 भादवी िदनांक 23.01.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 35/2023 

कलम 283 
भादवी 

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 

िद 23.01 .2023 रोजी वेळ 
14.00 वा. जुने बस थानक  
समोरील  सावजिनक रोडवर  

देगलुर ता. देगलुर 
 

गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.23.01..2023 रोजी वेळ   

15.11  वा.नोदं नं.  26 
 
 

िफयादीचेनाव व प ा-  
रामचं  िकशनराव काळे वय 
45 वष पोहेकाँ 832 ने   पो.ठाणे 

देगलुर मोनं  8830899396 
 

आरोपीचे नाव-   

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने 
आप ा ता ातील ॲटो ा चालकाने ा ा ता ातील वहान हे जुने 
बस थानक  देगलुर येथे सावजनीक रोडवर येणारे जाणारे वाहानास व 
रहदारीस अडथळा िनमाण होईल व वाशांचे िजवीतास धोका िनमाण 
होईल अशा थतीत उभा क न िमुळुन आला वगैरे जबाब व न 
गु ा दाखल 

दाखलकरणारपोहेकाँ – ASI सरोदे    .ने. पो. े . देगलुर 
 

तपािसकअंमलदार-    पोहेकॉ / 2462   क े   पो. े . देगलुर 

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

 
आरोपी चा पुव इितहास -  िनरंक  

ितबंधक कायवाह  - िनरंक  

 

 

 

 

 

 



पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 36/2023 कलम 283 भादवी  िदनांक 23.01.2023 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 36/2023 
कलम 283 भादवी  

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद 23.01 .2023 रोजी वेळ 
14.30  वा. जुने बस थानक  
समोरील  सावजिनक रोडवर  
देगलुर ता. देगलुर   

 
 गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.23.01..2023 रोजी वेळ   
16.37  वा.नोदं नं.  28 
 

िफयादीचेनाव व प ा-  
रामचं  िकशनराव काळे वय 
45 वष पोहेकाँ 832 ने   पो.ठाणे 
देगलुर मोनं  8830899396 
 
आरोपीचे नाव-   

 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपीने आप ा 
ता ातील ॲटो ा चालकाने ा ा ता ातील वहान हे जुने बस थानक  
देगलुर येथे सावजनीक रोडवर येणारे जाणारे वाहानास व रहदारीस अडथळा 
िनमाण होईल व वाशांचे िजवीतास धोका िनमाण होईल अशा थतीत उभा 
क न िमुळुन आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल  
 
दाखलकरणारपोहेकाँ – ASI सरोदे    .ने. पो. े . देगलुर 
  
तपािसकअंमलदार-    पोहेकॉ / 2462   क े   पो. े . देगलुर 

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

 
आरोपी चा पुव इितहास -  िनरंक  

ितबधंक कायवाह  - िनरंक  

 

 

 

 

 

 

 



पोलीस ठाण ेमुखेड  ग ुर  नं 27/01 /2023  कलम 65 मदा का. दनांक 23/01/23 

  

पो टेच ेनाव  ग ुर न न ंव कलम गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  व 

दाखल ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो न,ं आरोपी नाव  व 

प ा  
 हक कत 

पो टे मखेुड  ग ुर  न ं27/01 

/2023 
 कलम 65 मदा 
का. 
 माण.े 
 

गु हा घडला ता वेळ:-  दनाकं – 

23/0१ /२३  रोजी च े 11:10  

वाजता ज हा प रषद मलुीच े

शाळेसमोर रोडवर मुखेड. 

 

 
------------------ 
 गु हा दाखल ता वेळ:- द  

23/0१ /२३ च ेवा 
 टे. डा . न द 22 वर 20:08 वा  
---------------------- 
 
 
 

फ या द नाव व प ा- 
गंगाधर साहेबराव िचंचोरे वय 37 वष 

होणार 26 36 नमेणूक पोलीस टेशन 

मखेुड ज हा नांदेड मोबाईल मांक 99 

23 19 26 36. 
 

FIR त दली का:- होय 

--------------------+  
 

आरोपीच ेनाव:-   

 

िमळाल ेमालाच ेवणन–770 -00 देशी दा  

िभगंर  सं ा 180 मते या कागद  

कंपनीचे लेबल असलले ेकाचे या शीलबदं 

11  बॉटल एकूण कमती 770 पयाचा 
माल. 

खलुासा:- सादर वनतंी क ,वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपीन े वनापरवाना 
एकादशी र या वतः या ता यात देशी दा  िभगंर  

सं ा १८० एम एल मते या 11  

बॉटल एकूण कमती 770 पयाचा माल चोरट  व  

कर याचे उ ेशान ेत यात बाळगललेा िमळून आला 
हणनू गु हा दाखल क न माननीय पोलीस 

िनर क साहेब यां या आदेशानAेsi भारती 
यां याकडे दला आहे. 

गु हा दाखल करणार  –पोहे का बन माडप  ेपोलीस 

टेशन मुखेड. मोबाईल माक 

 

तपासीक  अिधकार   Asi  भारती  पो ट मखेुड 

मोबाईल मांक  मो न9ं764174307. 
----------------------  

पो. टे . भार . अिधकार . - पो.िन गोबाडे , साहेब 
मो.न. 9850072078 

आरोपी चा पुव इितहास -  िनरंक  

ितबधंक कायवाह  - िनरंक  

 
 
 
 
 
 



पोलीस टेशन सदखेड ग.ुर.न 04/2023 कलम 12 (अ) म.जु.का द.23/01/2023 

पो टे च ेना
व 

गुरनं व कलम गु हा /आ  /पनाका  घडला 
व दाखल 

          फयाद                  ह ककत 

पो टे सदखे
ड 

भाग 6 गु.र.न 04/2023 कलम 12 अ) म.ज.ुका   

िमळाला माल – 1) 2000-

00आरोपी नामे अमोल चरणदास बोरकर यांचे ता यात 

1200 पये या म ये 200 पये दरा या 02 चलनी नोटा 

व 100  दराच े08 नोटा असा 1200 पये 2) आरोपी ना

मे दपक दशरथ बोरकर  यांचे ता यात 800 पये या 

म ये  100 पये दरा या 08 नोटा 

असे 800  पये  एकुण 2000 पये 2) मटका जुगारा या 
पाच िच ा पिह या िच ी वर वरचे 
बाजुस TB असे िलहलेल ेव याखाली पहीला आकडा 05
-

11 व शेवटचा आकडा 9/22 तसेच शेवट या िच ीवर  व
रचे 
बाजुस TB असे िलहलेल ेव याखाली पिहला आकडा 30

-30 व शवेट चा आकडा67-

25 असे िलहीले या िच ा एक बाल पेन व काबन चा तु

कडा नगदी रोख र म 2000 पये. 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण : दनां

क 23/01/2023 रोजी वेळ 13.

10 वा.च ेसुमारास मौज ेसाला

ईगुडा फाटा ते सालाईगुडा पा

दणं रोडवर सालाईगुडा गावा

जवळ ता. कनवट पि मेस 12

 कमी. बीट नं 02 

 ठकाण-

  मौज ेसालाईगुडा फाटा ते सा

लाईगुडा पादणं रोडवर साला

ईगुडा गावाजवळ 
  

दाखल वेळ-

द 20/01/2023 वेळ 15.28वा

जता न द नं.14 

फयादी-
  दपक रामचं  भोपळे वय 56वष व

साय नौकरी पोलीस उपिनरी क नेमणु

क पो. टे. सदखेड ता.मा र िज.नांदडे 
मो. नं. 9423926150 
   
  

आरोपी –   

आरोपी अटक-  नाही 
  
  

खुलासा -

 सादर िवनंती क  वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपी

तांनी लोकांकडुन पैसे घेवुन टाईम बाजार नावाचा मटका जुगारा

वर लोकांकडुन पैसे घेवुन टाईम बाजार मटका जुगार खेळत व खे

ळिवत असतांना जुगाराच ेसािह य व रोख र म 2000 पयासह 

िमळुन आला वगैरे व न वर माण ेगु हा दाखल क न पुढील त

पास कामी मा स पो िन साहेब यांच ेआदशेाने पो.ह.ेकाँ. 2106 प

ठाण साहबे यांचेकडे दे यात आला  मो नं. 9309574775  

 दाखल करणार :-

 पोहेकाँ 2356 िड.जी.चौहाण पो. ट.े सदखडे मो.नं.749900592
5 

तपािसक अंमलदार-

 पो.ह.ेकाँ.2106 एच.एस.पठाण मो.नं. 9309574775 
   

पो टे भारी अिधकारी-

भालचं  प ाकर ितडके सपोिन पो टे सदखडे मो.नं. 9823156
052 

आरोपी चा पुव इितहास -  िनरंक  

ितबधंक कायवाह  - िनरंक  

 
 
 
 
 
 



 पो. टे. कंधार .ग.ुर.न.18/2023 क.12(अ) महारा  जगुार अिधिनयम.   द.23/01/2023. 

पो. टे. चे 

नाव 

     ग.ुर.न. व कलम     गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न. 18/2023 

कलम  12( अ) महारा  

जगुार अिधिनयम.  

घडला:- द . 23/01/2023 च े

17.10 वा .  सुमारास  

पेठवडज ते भुई ग ली 
जाणारे रोडवर मौज े

पेटवडज पूवस  28 क.मी.. 
 
 
 

गु हा दाखल:- द. 

23/01/2023 वेळ. 22.06 

वाजता टेशन डायर  न द 

30 वर.  

 

फयाद चे नाव :- गो वंद संभाजी मुंडे वय 56 वष यवसाय 

नोकर  पो.उप.िन.नेमणूक  थािनक गु हे शाखा नांदेड मो.नं 
.9823135571. 
 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:- 
आरोपी अटक:- नाह  

 

िमळाला माल:- 1--/नगद  730 /- पये  :- एक पांढ या 
कागदावर काबन िल खत िच ठ  यावर K23/01 याखाली 
प हली आकडा  33.5 व शेवटचा आकडा 100 असे िल हलेली 
मट याची िच ठ  व एक बॉलपेन व नगद  पये जात शंभर 

पये दरा या तीन नोटा 50 पये दरा या सहा नोटा 20 पये 

दरा या सहा नोटा दहा पये दरा या एक नोट अशी नगद  

पये  व जगुाराचे सा ह य असलेले  .  

खलुासा;            नमूद तार ख ,वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपी  हे वनापरवाना बेकायदेशीर र या क याण नावाचा 
मटका खेळत वर खेळत असताना िमळून आला वर ल नगद  

पये व जगुाराचे सा ह य सह िमळून आला वगरेै व न 

गु हा दाखल .  

     दाखल करणार:--HC / 1735 बाबर साहेब                     

पोलीस टेशन कंधार मो. न9ं42189989. 

    

तपासी अमंलदार:-HC -/1959 यवहारे पो. टे कंधार 

.मो.942161652. 

 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. . मा. पो.िन पडवळ 

साहेब.               मो. .9420841070. 

 
 

आरोपी चा पुव इितहास -  िनरंक  

ितबधंक कायवाह  - िनरंक  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



पोलीस ठाण ेमुखेड ग ुर  नं 30 /2023  कलम 65 मदा का. दनांक 23/01/23 

  

पो टेच ेनाव  ग ुर न न ंव कलम गु हा घडला ता. वेळ  

ठकाण  व दाखल ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो न,ं आरोपी 
नाव  व प ा  

 हक कत 

पो टे मखेुड  ग ुर  न ं30 /2023 

 कलम 65 मदा 
का. 
 माण.े 
 

गु हा घडला ता वेळ:-  

दनांक – 

23/0१ /२३  रोजी च े 17:15 

वाजता खंडोबा मं दर जवळ 

 मोटरगा तालुका मखेुड. 

 

 
------------------ 
 गु हा दाखल ता वेळ:- द  

23/0१ /२३ च ेवा 
 टे. डा . न द 27 वर 21:38 

वा  
---------------------- 
 
 

फ या द नाव व प ा-भारत रमशे 

जाधव व 32 वष यवसाय पोलीस 

उपिनर क पोलीस टेशन मखेुड 

तालुका मखेुड ज हा नांदेड 

मोबाईल नंबर 

 97 65 86 03 59. 
 

FIR त दली का:- होय 

--------------------+  
 

आरोपीच ेनाव:-  

िमळाल े मालाच े वणन–700 -00 

देशी दा  िभगंर  सं ा 180 

मते या कागद  कंपनीच े लेबल 

असलले े काचे या शीलबदं 10 

बॉटल एकूण कमती 700  पयाचा 
माल. 

खलुासा:- सादर वनतंी क ,वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन े वनापरवाना बेकायदेशी र या वतः या ता यात देशी दा  

िभगंर  सं ा १८० एम एल मते या 10 बॉटल एकूण कमती 700 

पयाचा माल चोरट  व  कर याचे उ ेशान े त यात बाळगलेला 
िमळून आला हणनू गु हा दाखल क न माननीय पोलीस िनर क 

साहेब यां या आदेशानAेsi वाघमारे  यां याकडे दला आहे. 

 

गु हा दाखल करणार  –पोहे का बन माडप  ेपोलीस टेशन मखेुड. 

मोबाईल माक 

 
 

तपासीक  अिधकार   Asi  वाघमारे  पो ट मखेुड मोबाईल मांक 

 मो न9ं923481762 

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

पो. टे . भार . अिधकार . - पो.िन गोबाडे , साहेब मो.न. 

9850072078 
 
 
 

आरोपी चा पुव इितहास -  िनरंक  

ितबधंक कायवाह  - िनरंक  

 
 
 
 

 
 



पोलीस ठाण ेमुखेड ग ुर  नं 29 /01 /2023 कलम 65 मदा का.       दनाकं 23/01/23 

पो टेच ेनाव  ग ुर न न ंव कलम गु हा घडला ता. वेळ  ठकाण  व 

दाखल ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो न,ं आरोपी नाव  

व प ा  
 हक कत 

पो टे मखेुड  ग ुर  न ं29 /01 

/2023 
 कलम 65 मदा 
का. 
 माण.े 
 

गु हा घडला ता वेळ:-  दनाकं – 

23/0१ /२३  रोजी च े 15:30 

हसणार च ड  जाणारे रोडवर. 

 
------------------ 
 गु हा दाखल ता वेळ:- द  

23/0१ /२३ च ेवा  टे. डा . न द 24 

वर 21:14 वा  
---------------------- 
 

फ या द नाव व प ा-नरहर  यंबक फड 

व 34 वष यवसाय पोलीस उपिनर क 

व त ेमखेुड तालुका मखेुड ज हा नांदेड 

मोबाईल मांक  

 
 
9130087444. 
 
 

FIR त दली का:- होय 

--------------------+  
 

आरोपीच ेनाव:-   

 

िमळाल े मालाच े वणन–700 -00 देशी 
दा  िभगंर  सं ा 180 मते या कागद  

कंपनीच े लेबल असलले े काचे या 
शीलबदं 10 बॉटल एकूण कमती 700  

पयाचा माल. 

खलुासा:- सादर वनंती क ,वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीन े वनापरवाना बेकायदेशी र या वतः या 
ता यात देशी दा  िभगंर  सं ा १८० एम एल मते या 10 

बॉटल एकूण कमती 700 पयाचा माल चोरट  व  

कर याचे उ ेशान ेत यात बाळगललेा िमळून आला हणनू 

हणनू गु हा दाखल क न माननीय पोलीस िनर क साहेब 

यां या आदेशानAेsi भारती यां याकडे दला आहे. 

गु हा दाखल करणार  –पोहे का बन माडप  ेपोलीस टेशन 

मखेुड. मोबाईल माक 

 

तपासीक  अिधकार   Asi  भारती  पो ट मखेुड मोबाईल 

मांक 

 मो न ं9764174307 

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

पो. टे . भार . अिधकार . - पो.िन गोबाडे , साहेब मो.न. 

9850072078 
 
 
 

आरोपी चा पुव इितहास -  िनरंक  

ितबधंक कायवाह  - िनरंक  

 
 



िदनांक23.01.2023

 
 
 
 



 



 

 

 

 

 
 
 
 
 



            
 

  
   

 
                  

      

  
 

 

 
  

 
 

  
 

   

    

  
   

   
  

   
 

   
   

   
    

  

          
       

 
 

        
 

     
         
         

         
    

            
         

        
            

      
 

          
    

 
      

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            पो. टे वमानतळ गुरनं. 28/2023 कलम  12(अ) महारा  जुगार काय ा द.23/01/2023 
अ. 

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

1 2 3 4 5 6 
 िज हा नांदडे, 

पो. टे. 
िवमानतळ 

गु हा घ. ता. वेळ  व ठकाणी- 
द 22.01.2023 रोजी 21.50   वा 
च ेसमुारास साई िनवास बजरंग 

कालणी नांदेड येथे सावजिनक 

ठकाणी मोक या जागेत  
 
दशा वअतंर- पुवस 2 km  

 
 गु हा दाखल ता. वेळ - द 

23.01.2023 रोजी वेळ 00.55वा 
टे.डा. 06 

पो. टे 

वमानतळ 

गुरन.ं 
28/2023 
कलम  12(अ) 

महारा  जुगार 

काय ा माणे 

फयाद - दारािसंग ल छमाजी राठोड 

51वष पोहेकॉ/2166 नमेणुक पो. टे. 

वमानतळ नांदेड मो. नं.9823357541 
 
 आरोपी-   

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

ठकाणी यातील आरोपीतांनी जुगाराच े प यावर पैस 

लावनु आदंर बाहर हार जितचा जुगार खेळत व 

खेळ वत असताना जुगाराच ेसाह या बदक छाप प े व 

नगद  4350/- पयाच े मालासह िमऴुन आले वगैरे 

मजकुराच े फयादव न   मा. पो. िन. काकडे साहेब यांच े

आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी ASI  

पांचाळ यांचेकडे दल.े 

दाखल करणार – HC 748 कनाके  मो.न.ं 9923888322 

तपास करणार  - ASI  पांचाळ   मो.न.ं9423437844 
 
िमळाला माल— एकुण 4350/-नगद  रोख र कम व 

बदक छाप प े,जुगाराच ेसाह य  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 आरोपीचे नाव

उशीराचे कारण

 

 





 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



पो टे  उमर  ग.ु र .न 16/2023 कलम 326,336,143,147,149,504,506,भाद व दनांक- 23/01/2023 

ज हा/ठाण े गुरन.घडला /गु हा दाखल/ ा  

द. वेळ 

गुरन/ंकलम खबर देणार यांचे नाव व प ा फयाद / 

आरोपी 
   हक कत  

पो टे चे नाव 

 
 

पोलीस टेशन, 

उमर  पो टे  

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण 

द. 21/01/2023 

 चे 16.00 वा सूमारास हंूडा तांडा 
रोडवर हंुडा उप  ता उमर  

 
गु हा दाखल तार ख वेळ 

दनाकं- 23/01/2023 रोजी  
23.18वा. न द 16 वर  

 
 
दशा व अंतर 

 पवूस 19. क.मी  
 

गुरन—ं भाग 5 

ग.ु र .न. 

16/2023 कलम  

326,336,143, 
147,149,504, 

506, भाद व 

 
 
 
 
उिशराचे  स.दा 
नांदेड येथे 

उपचार 

घऊेनआज रोजी 
पो टे ला यवुेन 

फयाद द यान े 

 
 
 
 
 

फयाद च ेनाव:- ीधर रामदास लुटके वय 

30 वष रा.हंुडा.उप ता.उमर   

आरोपी  
 
आरोपी अटक :--   आटक आहे  

खुलासा- सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपीतांनी  गैर काय ाचे मंडळ  

जमनू गावातील या  े म य े कु ती पाह या या 
कारणाव न फयाद स आरोपी मांक एक त ेसात यांनी 
दगड फेकून मा न उज या हाताच े ॅ चर केल ेमानवी 
जीवीतास  धोका िनमाण करणार  कॄत े केल ेव िशवीगाळ 

क न जीवे मार याच े धमक  दली वगैरे जबाब व न 

माननीय पो.िन साहेब  यां या आदेशाने गु हा दाखल 

क न पुढ ल तपास  मा. सपोिन करे सर  

मो.7798354377 

दाखल करणार :-- PSO  पोना / 1670 जाधव मो. 
8888807597 
 
 

तपािसक अंमलदार -  सपोिन करे सर  मो.7798354377 

भार  अिधकार  –पो.िन भोसले मो. न ं703883358 

घटना थळ  भेट देणारा अिधकार  – 

 
घटना थळ  भेट देवनु परत 

आरोपीचे पवू इितहास- नाह   

आरोपीवर केलेल े ितबंधक कारवाई- नाह   

 
 
 
 
 
 



 

 

.

आरोपीचे पवू इितहास- नाह   

आरोपीवर केलले े ितबंधक कारवाई- नाह   


