
.पो. टे वमानतळ आ.म.ृन.ं 07/2023 कलम  174 CRPC द 16.03.2023     
 

 
अ. 

. 
िज हावपो.

टे.चनेाव 
गु हाघडला/दाखल/ ा द./वे

ळ 
गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

01 िज हा नांदडे, 
पो. टे.  
िवमानतळ 

आ.म.ृघडला ता वेऴ  व 
ठकाण – 

द 15.03.2023 रोजी  
19.03 वा चे पुव   

स.द. व णुपुर   नांदेड  
 
दशा व अतंर- 

द णेस 10 km  
 
आ . दाखल ता. वेळ- 

 द 16.03.2023  

रोजी 01.16 वा  

टे.डा. 05 
 
मरणाचे कारण – 

 झोपेत मृ य ु(मरणाचे कारण 

समजनु आले नाह ) 

पो. टे 
वमानतळ 
आ.म.ृन.ं  
07/2023  

कलम  
 174 CRPC 

खबर देणार –   

 
मयताचे नाव – 

  िगरजाजी उफ बबन प. 

िभमराव लोणे वय 35 वष 
य. मजुर  रा. ा हणगाव 
ता. उमरखेड ज. यवतमाळ 
ह. म.ु सांगवी नांदेड  

खलुासा -सादर वनंती क ,वर नमुद तार ख वेळ  व 
ठकाणी यातील अजदार यांचे पती नामे  िगरजाजी उफ 
बबन प. िभमराव लोणे हे दपुार  झोपले असता यानंा 
झोपेतुन उठव याचा य  केला बेशु  अव थेत अस याने  
अस याने  हालत नस याने स.द. व णुपुर  नांदेड येथे 
श रक केले असता डाँ टरांनी तपासुन मरण पाव याचे 
कळवले. यांचे मरणा बाबत कोणा व द काह एक त ार 
नाह .वगरेै मजकुराचे अजाव न  मा. पो. िन. नरवाडे  
साहेब याचें आदेशाने आ  दाखल क न पढु ल तपास 
कामीHC 2735 खंदारे याचेंकडे दले. 

दाखल करणार –  

ASI क याणकर   मो.न.ं9623551038 

तपास करणार  - 

HC 2735 खंदारे मो.न.ं 8551059899 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&   fujad   

 
  



पो. टे.नायगांव गुरनं 25/2023 कलम 279.427भादवी  माणे द 16.03.2023 

  पोलीस टेशनचे 
नाव 

 

गु हा र ज टर 
नंबर व कलम 

गु हा पना का/ 
आ. ./ ो ह /घडला व दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नबंर 
आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय 
नाह  

हक कत 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

:-नायगांव  

 

गरुनं  

25/2023 

कलम 
279.427 

भादवी   
 
 
 
 
 
 
 
 

गु हा घडला दनांक :- 
 द 15.03.2023 रोजी 
22.00वा सुमारास SBI 

समोर नांदेड रोड नायगाव  

 

गु हा दाखल दनांक:- 
16/03/2023 

वेळ 00.57 वा  

टे डा.नोद न.ं 02वर 

फयाद चे नाव:- 
पराजी पता ानोबा सोनकांबळे 
वय 35 वष यवसाय ST चालक 
ST आगार देगलूर  ता देगलूर  

मो न ं9130694577 

 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 

आरोपीचे नाव :- 
 

नुकसान - 
खडक या काचा फुटून अंदाजे 

30.000/- पयांचे नुकसान केले 

 

खुलासा:- नमूद ता  वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  ST बस 
मांक MH 38-B-1320 हे देगलूर हुन नांदेड कडे जात असताना 
ॅ टर ला ओ हरटेक क न जात असताना ॅ टर चालकाने ॅ टर 

हायकाय व िन काळजीपणे चालवनू ST बसला मागील बाजसू 
धडक द याने खडक या काचा फुटून अदंाज े30.000/- पयांचे 
नुकसान केले वगैरे त ार  जबाब क न गु हा दाखल  

  

दाखल करणार-  

पोहेका◌ॅ  2304 टो पे पो. टे.नायगाव  मो.न ं9823262304 

 

तपासीक अिधकार  :- 
पोहेका 2006 मु तापुरे साहेब पो. टे.नायगाव   

 मो.न ं9325850996 

 

पोलीस टेशन भार  अिधका  याचे नाव व मोबाईल नंबर:- 
पोिन गु टे  साहेब पो. टे. नायगाव मो.न.ं 8425995454 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&   fujad   

 
  



कनवट आम ृनंबर 11/2023 कलम 174 सीआरपीसी द.16/03/2023 

  पो टेच ेनाव  आम/ृ कलम   गु हा घडला व दाखल फयाद चे नाव प ा मोबाईल 

नंबर व आरोपीचे नाव प ा 
हा ककत 

पो ट च े

नाव- 

कनवट 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आम ृ/नंबर 

11/2023  

कलम  

174 

 सीआरपी सी  
 
 

 मरणाचे 
कारण-  

गळफास 

घेत याने. 

 

आ  घडला-   
द. 16/03/2023 

रोजी सकाळ   

04.30 ते 05.00 वा. 
दर यान मयत या 
राहते घर  मलकापूर  

ता. कनवट  

 

उ रेस 15 क.मी. 
 

गु हा दाखल - 

द.16/03/2023 

 रोजी 09:20 वा 
टे.डा. .06 वर  

 खबर देणार नाव- 

अिनल तुकाराम आडे 

वय 37 वष यवसाय 

शेती रा. मलकापूर ता. 
कनवट  

मो. नं. 7798440201. 

 

मयताच ेनाव - 

इंदल पिसंग आडे वय 

54 वष रा.मलकापूर 

ता. कनवट 

 

 सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील खबर 

देणार यांनी पोलीस टेशनला येऊन खबर द ली क  यांचा मयत 

मावसभाऊ नावे वतःच े राहते घरात लाकड  नाट स साड ने 

गळफास घेऊन मरण पावला आहे तर  पुढ ल कारवाई हो यास 

वनंती वगैरे मजकुराव न वर माणे मा.पो.िन. साहेब यांचे 
आदेशाने आ  दाखल. 

 

 दाखल करणार-  pso -Hc/1952 क लाळे पो. टे कनवट 

मो.नं.  9424139556. 

 
 

तपासीक अंमलदार-  HC/1052  ब डलेवाड यां याकडे दला 
मो.नं.9923471052. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&   fujad   

 
 

 



पोलीस टेशन रामतीथ गुरन 42./2023कलम 283 भाद वी . द.  016/ 03/2023 

पो. टेचे नाव गरुनं व 

कलम 

गु हा घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. 
वेळ 

फयाद चे नाव प ा व मोद  न ं, 

आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी अटक 

होय/  नाह  

हक कत 

रामतीथ गुरन ं

42/2023क
लम 283 

भादवी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ग.ुघा.ता.वेळ 

व. ठकाण:- 

द.16/03/2023 

रोजी 09..30  

वाजता नरसी बस 

थानक समोर 

बलोली जाणारे 

रोडवर  

उ रेस 07 कमी 
 

गु हा दाखल  

ता.वेळ:- द 

16/03/2023 10.21 

वा टे.डा न द  

16 वर  

 

 फयाद च ेनाव -अिनल बालाजी 
रंदखवाल ेवय 38 वष धंदा हो का 

485 नमेणूक पो ट रामतीथ नंबर 

88 88 26 6069 
 

 FIR त दली का:- होय  

 
आरोपीच ेनाव व प ा :-  
आरोपी अटक:-CRPC 41 नोट स  

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

आरोपीन े याचे ता यातील अपे ऑटो हा नरसी त े बलोली रोडवर नस  

बस थानक समोर या रोडवर येथ ेरोडच ेम यभागी उभा क न यणेारे 

जाणारे वाहनास अडथळा िनमाण होईल व लोकांची जी वतास  धोका 
िनमाण होईल अशा थतीत उभा केले या िमळून आला वगैरे 

त ार व न मा सपोिन  दघ ेसाहेब यांच ेआदेशान ेगु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास HC 2441आडे यां याकडे दला. व आरोपीस CRPC 

कलम 41(अ) माण ेनोट स देऊन सोड यात आल े

गु हा दाखल करणार:-psi आर बी राठोड.पो. टे. रामतीथ 

मो.9423137924  

तपािसक अमलंदार :-पो हे का 2441आडे9923692441 

पो टे रामतीथ भार  अिधकार  :-मा .सपोिन दघ े

साहेब.9822281031   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&   fujad   

 
 

 

 



पोलीस टेशन रामतीथ गुरन 43/2023कलम 283 भाद वी . द.  16/ 03/2023 

पो. टेचे 

नाव 

गुरन ंव 

कलम 

गु हा घडला ता. 
वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वळे 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  न ं, 

आरोपीचे नाव व प ा , आरोपी 
अटक होय/  नाह  

हक कत 

रामतीथ गुरन ं2गुरन 

43/2023क
लम 283 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ग.ुघा.ता.वेळ 

व. ठकाण:- 

द.16/03/2023 

रोजी 10.30  

वाजता नरसी बस 

थानक समोर 

बलोली जाणारे 

रोडवर  

उ रेस 07 कमी 
 
 
 
गु हा दाखल  

ता.वेळ:- द 

08/03/2023 13.34 

वा टे.डा न द  

17वर    

 

 फयाद च ेनाव - अिनल बालाजी 
रंदखवाल े३८ वष नमेणूक पो ट 

रामतीथ 485 मोबाईल 

नंबर8888266069 

 
 
 FIR त दली का:- होय  

 
 
आरोपीच ेनाव व प ा :-  
 

आरोपी अटक:-CRPC 41 नोट स  

खलुास_ सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीन े याच े ता यातील अपे ऑटो हा नरसी 
बस थानक समोर बलोली   रोडवर रोड या म यभागी उभा 
क न येणारे जाणारे वाहनास अडथळा िनमाण होईल व 

लोकांची जी वतास  धोका िनमाण होईल अशा थतीत उभा 
केले या िमळून आला वगैरे त ार व न मा सपोिन  दघ े

साहेब यांच े आदेशान े गु हा दाखल क न पुढ ल तपास 

HC2441आडे यां याकडे दला. व आरोपीस CRPC कलम 

41(अ) माण ेनोट स देऊन सोड यात आले 

गु हा दाखल करणार:-  psi आर बी राठोड.पो. टे. रामतीथ 

मो.9423137924 

तपािसक अमलंदार :-पो हे का 2441आडे 

 

पो टे रामतीथ भार  अिधकार  :- मा .सपोिन दघ े

साहेब.9822281031   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&   fujad   

 

 



पोलीस टेशन रामतीथ गुरन 44/2023कलम 283 भाद वी . द.  16/ 03/2023 

पो. टेचे 

नाव 

गुरन ंव 

कलम 

गु हा घडला ता. 
वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वळे 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  न ं, आरोपीचे 
नाव व प ा , आरोपी अटक होय/  नाह  

हक कत 

रामतीथ गुरन ं2गुरन 

44/2023क
लम 283 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ग.ुघा.ता.वेळ 

व. ठकाण:- 

द.16/03/2023 

रोजी 11.30  

वाजता नरसी बस 

थानक समोर 

बलोली जाणारे 

रोडवर  

उ रेस 07 कमी 
 
 
गु हा दाखल  

ता.वळे:- द 

08/03/2023 14.17 

वा टे.डा न द  

18 वर  

   
 

 फयाद चे नाव - अिनल बालाजी रंगक 

वाल ेवय 38 वष धंदा पो का 485 नमेणूक 

पो ट रामतीथ मोबाईल नंबर 88 88 26 

6069 
 
 FIR त दली का:- होय  

 
 

आरोपीचे नाव व प ा :-  
 
आरोपी अटक:-CRPC 41 नोट स  

 
 
 

खलुास_ सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील आरोपीन े याचे ता यातील अपे ऑटो हे 

नरसी बस थानक समोर बलोली रोडवर रोडच े

म यभागी उभा क न येणारे जाणारे वाहनास अडथळा 
िनमाण होईल व लोकांची जी वतास  धोका िनमाण 

होईल अशा थतीत उभा केले या िमळून आला वगैरे 

त ार व न मा सपोिन  दघ ेसाहेब यांच ेआदेशान ेगु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास HC 2441यां याकडे दला. व 

आरोपीस CRPC कलम 41(अ) माण े नोट स देऊन 

सोड यात आल े

गु हा दाखल करणार:-psi आर बी राठोड.पो. टे. रामतीथ 

मो.9423137924 

तपािसक अमलंदार :-पो हे का 2441 आडे 9923692441 

पो टे रामतीथ भार  अिधकार  :- मा .सपोिन दघ े

साहेब.9822281031   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&   fujad   

 

 



पो. टे. कंधार    ग.ुर.न. 70 /2023  कलम  498  (अ),323,504,34 भा द वी. . द.16/03/2023 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन. 70/2023 

कलम 498 (अ), 

323, 504 , 

34  भा द वी   

 गु हा घडला :-   
 द 28/11/2014 चे  सहा 
म ह यानंतर ते आज 

पावतो सासर  िशवनगर 

नुर  चौक नांदेड येथे  

द णेस 60 कमी 
 
 
 

गु हा दाखल :- 

 द 16/03/2023 वेळ 

12.09 वाजता टेशन 

डायर  न द  17  वर 

 
 
 
 
 

 फयाद  चे नाव    :- 

  
 

FIR त दली का:- होय 

 

 आरोपी चे नाव व प ा : -  
 

आरोपी अटक:- नाह  

 

खुलासा;  
        सादर वनंती क, वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी यातील  

फयाद स यातील  आरोपीतांनी संगणमत क न   तू दसायला 
चांगली नाह स  तुला मूलबाळ होत नाह  वांजोट  आहेस असे हणून  

उपास पोट  ठेवनू ितचा शार रक व मानिसक छळ क  लागले 

यानंतर सात वषानी ितला एक मुलगी झाली ते हा माझ ेसासरचे 

वर ल लोक मला झालेली मुलगी ह  आमची नाह  तुझी D. N. A. 

चाचणी क त  हणून मला मारहाण क न माहेरव न फिनचरचे 

दकुान टाक यासाठ  पाच लाख पये घेऊन ये असे हणून 

िशवीगाळ क न मारहाण क न घराचे बाहेर हाकलून दले   वगरेै 

मजकुराचे जबाब व न गु हा दाखल क न मा.पो. िन.साहेब यांचे 
आदेशाने  पुढ ल  तपास HC/ 2059 सानप यांचेकडे दला. 
 

 दाखल करणार: - pso. Hc /2046 कामजळगे सा.पो टे कंधार 

           

तपासी अमंलदार :- HC/ 2059  सानप साहेब पोलीस  टेशन 

कंधार. मो. न.ं9421849989 

  पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव - पो िन पडवळ 

साहेब  मो न ं9420841070 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&   fujad   

 



पोलीस टेशन उमर  गुरण 59/2023 कलम 379 ipc दनांक 16/03/2023 

पो टे 

चे नाव 

गुरण/अ.म/ृपणा
का/िमिसगं व 

कलम 

गु हा/अम/ृपणाका/िमिसगं 

घडला व दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल 

नबंर व आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक होय/नाह  

हक कत 

पो टे 

च े

नाव:- 

उमर  

गुरन 59/2023 

कलम 379 ipc 

 
 
 
गु ाच:े- 

 
 
दशा:- 
द णसे 11 

कमी 

गु हा घडला:- 
दनांक15/03/2023रोजी 

09.00वा 
स यद हबीब यांच े शेताच े

शेजार  मौ. बळेगाव िशवार 

ता.उमर  

 
 

गु हा दाखल दनांक 

16/03/2023 च े 14.08 

वाजता न द नंबर 16 वर 

 
 
 
 

फयाद चे नाव: - नामदेव गणपती 
गाढे वय 30 वष यवसाय शेती 
 
 
आरोपीचे नाव व प ा:- अ ात 

 
 

गलेा माल : इले ॉिनक पा याची 
मोटर कंमत अंदाज े15000 पये 

खलुासा:-  सदर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद ची इले ॉिनक पा याची मोटर गोदावर  

नद  पा ाव न चो न नलेी अंदाज े कंमत 15000  

 

तपासी अंमलदार:- एच. सी आर एफ गेडाम साहेब 

पोलीस. टेशन  उमर  मोबाईल.न.ं9421768528 

 

पो टे भार  अिधकार  चे नाव - 

मा.पोनी. ी. ह.एस.पाट ल मोबाईल नंबर 9923104521 

 
भेट देणारे अिधकार  च े नाव ::- आर एफ गेडाम तपास 

घटना थळ पंचनामा क न पढु ल तपास चाल ूआहे. 

मा. पोलीस अधी क यांच ेसचूना:- 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&   fujad   

 
 

 



पोलीस टेशन भोकर गुरन- 90/2023 कलम 379 भादवी दनांक 16.03.2023  

पोलीस 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वळे व ठकाण 

ग.ु द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद  

आरोपी 
हक कत 

 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण दनांक  

दनाकं 15.03.2023 

सायंकाळ  19.00 त े 

द.16.03.2023 सकाळ  

06.00 च ेसमुारास रायखोड 

शेतिशवार ता.भोकर  
 
 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनाकं  . द.16/03/2023 

रोजी  15.17 वाजता 

टे.डा.न न ं16 

 
 
 

गुरन- 

90/2023 

कलम 379 

भादवी 
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद च ेनाव 

सभंाजी दगंबरराव 

चेरकेवाड वय 60 वष 

यवसाय शेती रा. 

रायखोड ता. भोकर 
 
 
 

आरोपीच ेनाव-  

अ ात 

 
 

आरोपी अटक - 

नाह  

 

खलुासा 

 सादर वनतंी क  वर नमूद वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  

हा नेहमी माण े या या शेतातील पकाला पाणी दे यासाठ  

मोटर लाव यासाठ  गेला असता या या शेतातील  मोटरची 

केबल कोणीतर  अ ात चोर यान ेचो न ने याची समजल े

वगैरे जबाबा व न वर माण ेगु हा दाखल क न मा.पो.नी 

यां या आदेशानेपढु ल तपास कामी बीट पोहेकाँ/487 कदम 

यां याकडे दला. 
 

दाखल करणार - पोह/812 कंधारे पो टे भोकर मोन ं

9822053715 

तपासीक अमलदार -  पोह/487 कदम मोन ं9763356368 

पो टे भार  अिधकार  -पोिन. उबाळे  साहेब 

मो.  9823045224 पो. टे भोकर  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&   fujad   

 
 



पोलीस टेशन मदुखेड ग.ुरं.न.47/2023 कलम 279,337,भा. द. व.  दनांक--16.03.2023 

ज हा 
पो टेच ेनाव 

ग.ु घ. ता. वेळ व 

ठकाण 

ग.ुरं.न.व कलम फयाद  व आरोपी नाव गु ाची हक कत 

 पोलीस 

टेशन 

मुदखेड  

 ग.ुघ.ता. दनांक- 

15.03.2023 वेळ 

10.30 वा. च ेसमुारास 

नांदेड त े मुदखेड 

सावजिनक रोडवर 

मुदखेड िशवारात 

सीता नद च े पुढे 

प मसे 2 

कलोमीटर 
 
 गु हा  दाखल 

दनाकं- 16.03.2023 

वेळ 18.59 न द 

मांक 25  

 ग.ुरं.न.47/2023 

कलम - 237,337, 

भा द व.    

 
 
 
 
 
 

फयाद - डॉ. अमोल 

हादराव सरस े  वय 37  

वष यवसाय - वै क य 

राहणार ढोल उमर  तालुका 
उमर  ह ली मु काम 

नं द ाम हाउिसगं 

सोसायट  नांदेड  मो. 
न.ं7775922260 

 
 आरोपी -  
उिशराचे कारण - एम एल 

सी जबाब व न गु हा 
दाखल 

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

ठकाणी यातील फयाद  हा कार मांक TS - 07 GV - 

4925 न े नांदेड त े मुदखेड कडे यते असताना ST 

महामंडळाची बस च ेचालकाने आपल ेता यातील वाहन 

हे भरधाव वेगात िन काळजीपण े चालवनू फयाद च े

कार मांक ST- 07 GV- 4925 ला जोराची धडक 

देऊन फयाद स करकोळ जखमी केल ेकारचे नकुसान 

केल े हणनू गु हा दाखल क न मा.पो.िन. सा.आदेशान े

. 
 
 तपासीक  अिधका याचे नाव - पो.हे.का.1375 ठाकूर  

पो. टे.मुदखेड मोबाईल नंबर 7774051375 

दाखल करणार--पो.हे.का.2136 वंचेवाड पो. टे. मुदखेड 

न.ं7218872336 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&   fujad   

 

 



पो. टे िवमानतळ गरुन.ं    94  /2022 कलम 379 भारतीय दंड सिंहता 1860 

E िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुनं. वकलम फया द व 
आरोपी,नाव व प ा 

हक गत 

  

 

िज हा नांदडे, 
पो. टे.  
िवमानतळ 

 

3)गु.घ.ता.वेळ व ठकाण –
दनांक 02/03/2023 रोजी 

सकाळी10.00 वा.ते दनांक 
03/03/2023 रोजी सकाळी 
06.00 वा. या दर यान  
फयाद चे घरासमो न 
गोपाळनगर सागवंी नांदेड, 
द णेस 1 कमी 
 

गु हा दाखल ता.वेऴ - दनांक 
16/03/2023  रोजी वेळ 
17.42 वा. टे.डा.नं.28 
 

4)गेला माल -  का या 
रंगाची ह डा शाईन  
कंपणीची  मोटार सायकल 
ं .MH -26-BR-9886 िजचा 

चेचीस नंबर 
ME4JC65DKKD123663 व 
इंिजन नं. JC65ED0240362 
 

 

पो. टे 
िवमानतळ 
गुरनं.    94  
/2022 कलम 
379 भारतीय 
दडं संिहता 
1860 
 

 
1) फयादी-  गजानन 
िप.बळीराम च हाण 
वय 30 वष 

वसाय- JCB 
चालक रा. 
गोपाळनगर सागंवी  
नांदेड मो.न.ं 
9373100660 

2)आरोपी- अ ात 
 

6)खुलासा – सादर िवनंती क,वर नमदू तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील फयादीची  का या रंगाची ह डा शाईन  
कंपणीची  मोटार सायकल ं .MH -26-BR-9886 िजचा चेचीस 
नंबर ME4JC65DKKD123663 व इंिजन नं. JC65ED0240362 

अशी असलेली जुनी वापरती कमतंी 40,000/-   ची 
कोणीतरी अ ात चोर ांने चो न नेली आह े वगैरे मजकुराचे  
जबाबव न मा.पो.िन.नरवाडे सा.यांचे आदेशाने वर माणे 
गु हा दाखल क न तपासकामी सपोउपिन HC 2317 पावडे  
यांचेकडे दला. 
 

7)दाखल करणार-सपोउपिन कू ळेकर मो.न.9923696704 
8) तपास  करणार – HC 2317 पावड ेमो.नं.8888842002
  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&   fujad   

 

 

 



- िवमानतळ गरुनं 95/2023 कलम 457,380 IPC 

ि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 

3)गु.घ.ता.वेळ व ठकाण – 
द.14/03/2023 रोजी सकाळी अंदाज े
05.10 ते 06.00 वाज या या सुमारास 
फयादीच े राहते घरातुन  शोभा नगर 
 पोलीस कॉलनी, नांदडे उ रेस 
01 क.मी  
गु हा दाखल ता.वेऴ - दनांक 
16/03/2023  रोजी वेळ 18.03 

वा. टे.डा.नं.30 
उशीराच े कारण -आज रोजी पावेतो 
सदर मोबाईलचा शोध घेतला 
मोबाईलची पावती घेवुन आज रोजी 
पो. टेला येवुन त ार दते आह े 
4)गेला माल -   पल कंपीनीचा 
मोबाईल याचा IMEI NO. 

1.351264783229120   2. 

351264783966374 जुना वापरता 
कमती अंदाजे 65,000/- पयेचा 

 

 

िवमानतळ गुरनं 
95/2023 कलम 
457,380 IPC 
 

 
1) फयादी-  अ दलु 
मुफ द अ दलु लतीफ 
वय-50 वष वसाय-

ापार रा. शोभा नगर 
 पोलीस 
कॉलनी, नांदडे 
मो.9423688888. 
 

 

 

 

2)आरोपी- अ ात 
 

6)खुलासा – सादर िवनंती क,नमूद तारीख वेळी व 
ठकाणी यातील  फयाद चा मुलगा याचा ॲपल 
कंपनीचा मोबाईल घरात चाज गला लावनु नमाज 
पठण कर यासाठ  म जद येथे गेला असता 
.कोणीतर  अ ात चोरटयाने घराची बाहे न कड  
काढुन आत वेश क न आतील चाज गला 
लाव यात आलेला  पल कंपनीचा मोबाईल  याचा 
IMEI NO. 1.351264783229120   2. 

351264783966374  असा असलेला जुना वापरता 
कमती अंदाजे 65,000/- पयेचा   चो न नेला 

आहे.  वगैरे मजकुराच ेजबाबव न मा.पो.िन.नरवाड े
सा.यांचे आदशेाने वर माणे गु हा दाखल क न 
तपासकामी पोउपिन ग ड सा यांचेकडे दला. 
7)दाखल करणार-सपोउपिन कू ळेकर 
मो.न.9923696704. 
9) तपास  करणार – पोउपिन ग ड 
मो.9922699624 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&   fujad   

 

 

 

 



पो. टेशन मनाठा  ग.ुर.ण. 28/2023 कलम 283 भा. द. वी. द .16/03/2023 

 पोलीस 

टेशन च े

नाव 

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

वेळ 

फयाद  व आरोपी यांच ेनाव व प ा        ह कगत 

मनाठा  
ता.हदगाव  

 ग.ुर.ण. 

28/2023 कलम 

283 भा. द. वी. 
 
 
 
 
 
 
 
 
आरोपी अटक:- 

िनरंक 

गु हा घडला :-  
द .16/03/2023 

रोजी 14:00 वा. 
मनाठा पाट वर 
रोडच े म यभागी 
मौज ेमनाठा  
 
 

गु हा दाखल:- 

द.16/03/2023 च े

17:09 वा टेशन 

डायर  न द 19 वर  

फयाद च े नाव :- सभंाजी नारायण नरवाडे  

वय 52 वष यवसाय नोकर  चालक पोलीस 

कॉ टेबल 3001  नमेणूक पो. टे. मनाठा 
तालुका हादगाव ज हा नांदेड  

 
आरोपीच ेनाव :-   

खलुासा:- सादर वनंती क , नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपीन ेआपल ेता यातील  ऑटोत 05 वासी बसवनू 

रोडच े म यभागी उभा क न येणा या जाणा या वाहनास 

अडथळा िनमाण होऊन व येणारे जाणारे इसमाचें जी वतास 

धोका होईल अशा थतीत उभा केललेा िमळून आला वगैरे 

फयाद  व न  गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी  मा. 
स.पो. िन.साहेब यांच ेआदेशान े  NPC 2809 रावल ेसाहेब यांच े

कडे दला. 
दाखल करणार:- NPC 2809 रावल ेपो. टे. मनाठा मोबाईल 

नंबर 9867897144 

तपासी अमंलदार :-   NPC 2809 रावल ेसाहेब पो. टे. मनाठा  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&   fujad   

 
 

 

 

 



पोलीसां या टेशन भोकर गुरन- 91/2023कलम 12 (अ) मुजकुा दनाकं 16.03.2023 

पोलीस 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळ व ठकाण ग.ु 

द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद / आरोपी हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण 

दनाकं  

द.16/03/2023 रोजी  

17.45 वाजता च ेदर यान 

बस थानक च ेसमोर सुपर 

यूस सटर समोर लहुजी 

चौक त ेछ पती िशवाजी 

महाराज चौक च ेजाणारे 

सावजिनक रोडवर 
 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनाकं  . द.16/03/2023 

रोजी  20.42 वाजता टेडा 

न न ं 25 

गुरन- 91/2023 

कलम 12 (अ) मुजुका 

माण े

 
 
 

िमळालामाल- 

रोख र कम नगद  

1650/- पय ेव यांचे 

कड ल क याण लोज 

या मट या या 

सा ह यासह 

 
 
 

फयाद च े नाव- संजय 

दगंबरराव पांढरे वय 50 

यवसाय नोकर  पोलीस 

हवालदार पो टे भोकर 

मोन9ं158545178 

  
 

आरोपीच ेनाव-   

 

आरोपी अटक - नाह  

खलुासा- सादर वनंती क  वर नमूद वेळ  व ठकाणी यातील आरोपी 

हे आज दनाकं 16/03/2023रोजी 17.45 वाजता  च ेसमुारास भोकर 

शहरात भोकर बस थानक समोर सुपर यूस सटर समोर लहुजी 

चौक त े छ पती िशवाजी महाराज चौक जाणारे रोडवर क याण 

लोज नावाचा मटका जगुार खेळ पैस े लावनू खेळत व खेळवीत 

असताना या यावर मटका जुगार रेड केली असता याच ेता यातून 

जुगाराचा सा ह य तसेच नगद  रोख र कम असा एकूण 1650/-

पया या मला सह िमळून आल े हणून वगैरे फयाद व न वर 

माण ेगु हा दाखल क न माप कोणी साहेब यांच ेआदेशान ेपुढ ल 

तपास कामे पोह/1173 कानगलु ेयां याकडे दला 

दाखल करणार -  पोह/812 कंधारे पो टे भोकर मोन ं9822053715 

तपासीक अमलदार -   पोह/1173 कानगलु े  मोन ं9763356368 

पो टे भार  अिधकार  - पोिन. उबाळे  साहेब मो.  9823045224 

पो. टे भोकर  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&   fujad   

 

 



पोलीस टेशन मनाठा   गरुन CR No29/2023कलम 324.323.504.294.34 भाद व दनांक16/03/2023 

पो टे 
चे नाव  

गुरन / कलम- गुरनघ ता वेळ व दनांक 
-- 

फयाद  चे नाव व प ा मो 
नं fir दली /नाह *आरोपीच े
नाव व प ा,अटक 
 

हक कत  
 

*पोलीस 
टेशन 

मनाठा 

CR No29/2023कलम 
324.323.504.294.34 
भाद व 
 
 
 

गुरनघता वळे व ठकाण 
.. द 16/03/2023रोजी 
18.00वाचे समुारास कवाना 
आबाजी या हदगाव  

 
गु दा वळे व द … द 
16/03/2023रोजी 
20.48 टेडानं 21 

 
 
 
 
 
 

फयाद ...लेह  प बालाजी 
गुजर वय 38वष यवसाय 
मंजुर  रा चमनाखेडा या 
आशीद रतनपरुा जी 
बलवाडा राज थान हम ु
बामणी तांडा ता हदगाव 
मो 9983239441 
 
 
आरोपीचे नाव,..  

खलुास.. सादर वनतंी वनतंी क  वर नमूद तार ख वळे  व 
ठकाणीयातीलआरोपीतानंी सगंणमत क न व हर वर ितकस पहार 
घेवनु जात असताना फयाद सामान घेवनु जाव ु नका अस े
हणा या ने आरोपी  1याने फयाद  चे डो यात लाकडाने म न 

डोके फोडनदखुापत केली मादरचोद तेर  मा क गांड िशवीगाळ 
केली व आरोपी  02यानेथापडा बु याने मारहाण क न जव े
मार याची घमक  दली वगैरे जबाबा.व नमासपोिन साहेब यां या 
आदेशाने गु हा दाखल क न  
 
तपासअिधकार ASI पवारमो99229 21  
  
दाखलकरणार..पोना 2809रावलमेो+919867797144 
 
 

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

 

 

 

पोलीस टेशन नायगाव  गुरन 27/2023  कलम   324 323 504 34 भादवी द   16/03/2023 



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

ठकाण व दाखल ता. 
वेळ 

फयाद च ेनाव प ा व मोद  न ं, 

आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी अटक 

होय/  नाह  

हक कत 

पोलीस टेशन:- 

नायगाव  

भाग 1 ते 5 गरुन 

27/2023  कलम   

324 323 504 34 

भादवी  
 

 ग.ुघा.ता.वेळ 

व. ठकाण:- द. 

14/03/2023 रोजी  
सकाळ  09:00 वा मौजे 
कोलंबी समाज 

मं दराजवळ तालुका 
नायगाव प मेस 12 

क.मी.  
 
 

दशा :-  
 
 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

द 16/03/.2023 चे 

19:36  वा टे.डा न द  

21  वर  

 
 
 
 
   

 फयाद च े नाव :- चं कांत संभाजी 
वाघमारे व 29 वष यवसाय चालक रा . 
मीरानगर वाघाळा तालुका ज हा नांदेड 

मो.न 89 56 15 35 23  

 

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीचे नाव व प ा :-  
आरोपी अटक:-  नाह  

 
 

उिशराचे कारण:- स.द. व णुपुर  नांदेड 

येथे वलाज क न आज रोजी त ार 

द याव न गु हा दाखल  

खलुासा_ वर नमुद ता.वेळ   व  ठकाणी यातील  फयाद  यातील 

फयाद  आरोपी यांनी संगणमत क न फयाद स मौज ेकोलंबी येथे ये 
तुला बोलायचे आहे असे हणून फयाद स यातील आरोपीताने 

फयाद ची प ी हचे दसुरे ल न लावनू देत आहोत आ ह  तीस  ितला 
तु यासोबत नांदवयाचे नाह  असे हणून आ हाला ितचे ल न 

दसु यासोबत लावनू ायचे आहे असे हणून तुला काय करायचे आहे ते 

ते क न घे असे हणून यातील आरोपीतांनी फयाद स िशवीगाळ क न 

लाथा बु यांनी मारहाण क न फयाद च े डो यात यांनी खुराड च े

लाकड  दां याने फयाद स डो यात,  पायावर, त डावर,  पाठ त व डा या 
पायाचे गडु यावर मा न जखमी केले वगरेै जबाब फयाद ने सरकार  

दवाखाना व णुपुर  नांदेड येथे वलाज  क न आज रोजी पो टला येऊन 

दला आहे  वगरेै वणनाचे जबाबाव न 

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

पोउपिन वाघमारे सा. यांच ेकडे दला. 
दाखल करणार:-पोहेकॉ/1808 िचतळे  पो टे नायगाव 8087574887 

तपािसक अमंलदार:- पोउपिन वाघमारे पो   टे  नायगाव मो न. 

9096618241   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&   fujad   

 
 

पोलीसां या टेशन भोकर गुरन- 92/2023 324,323,504,506,34 भादवी  दनांक 16.03.2023  



पोलीस 

टेशन 

ग.ुघ. ता.वेळ व ठकाण 

ग.ु द. ता.वेळ टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयाद / आरोपी हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण 

दनाकं  

दनाक 14/03/2023 

रोजी सकाळ  10.00 वा. 

फया दच ेघराच ेसमोर 

मौज ेहळदा ता.भोकर  
 
 
 

ग.ु दा. ता. वे. व ठकाण 

दनाकं  . 16/03/2023 

रोजी 21.45 वाजता 

टेडा न न ं29 

 
 

गुरन- 92/2023 

324,323,504,506,

34 भादवी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद च ेनाव- रामराव देवजी 

नागमोडे वय 60 वष यवसाय 

शेती रा.हळदा. ता. भोकर 

ज हा नांदेड ज. मो.न. 

9021833423  
 
  

आरोपीच ेनाव-  

आरोपी अटक - नाह  

 
 

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

आरोपीतंानंी , फया दस तु ह  आम या जागेम य ेलोखडं  गेट कस े

काय बस वता अस े हणनू आरोपींतानंी सगंणमत क न फयाद स 

िशवीगाळ क न थापड बु यान ेमारहाण क न व काठ ने मा न 

मुका मार दला व जवे मार याची धमक  दली वगैरे मजकुराच े

त ार  जबाबाव न वर माण ेगु हा दाखल क न मा.पोनी  साहेब 

यांच े आदेशान े पुढ ल कायवाह  कामी  बीट पोह/487 कदम 

यां याकडे दला. 
 

दाखल करणार -  पोह/812 कंधारे पो टे भोकर मोन ं9822053715 

 

तपासीक अमलदार -   पोह/487 कदम पो टे भोकर मोन ं

9763356368 
 

पो टे भार  अिधकार   -पोिन. उबाळे  साहेब मो.  9823045224 

पो. टे भोकर  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %&   fujad   

 

पोलीस टेशन नायगांव ो.गरुन.ं 26/2023 कलम  65(ई) मु ो अ ट दनांक. 16/03/2023 



  पोलीस टेशनच े

नाव 

 

 गु हा र ज टर नंबर व 

कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ 

ठकाण व दाखल ता. 
वेळ 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर, आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक होय /नाह  

हक कत 

पोलीस 

टेशनच े

नाव 

नायगांव  

ो.गुरन.ं 26/2023 

कलम  65(ई) मु ो अ ट 

माण े दनांक. 

16/03/2023 
 
 
 
 
 गु ाच ेकारण : :- 

बनापरवाना 
बेकायदेशीर र या  
वदेशी दा   बाळगललेा 
हणुन गु हा दाखल 

 
 

िमळाला माल:-1)  

देशी दा  िभगंर  सं ा 
180 ml या 08 बोटल  

कमती 560  पयाचा 
माल . क.अ.ं 

 गु हा घडला दनांक 

16.03.2023 च े14:15 

वा नायगाव त े

मु तापूर जाणारे मने 

रोडवर मौज े

बेटक बलोली मधील 

ज हा प. ाथिमक 

शाळा समोर बैठक 

बलोली रोडवर 

 

ठकाण :- मांजरम 

 

दशा :  पूवस 05  

कलोमीटर  

 
 गु हा दाखल दनाकं:-

.16/03/2023  टे 

डा.नोद न.ं 16 वर वेळ 

17:01  :वा  

 फयाद च ेनाव  व प ा:- वलास 

मोतीराम मु तापुरे वय 54 वष 

यवसाय नोकर   पोहेका 2006  

नमेणूक पो टे नायगाव मो न ं 93 

25 85 09 96  
 
 
एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 
 
 
 आरोपीच ेनाव व प ा:-  
 
 
 आरोपी अटक :-  CRPC  कलम 

41 (अ) (1) माण े नोट स देवनु 

सोड़ या आल े 

खलुासा :- वर नमुद ता वेळ  व ठकाणी यातील 

आरोपीन ेआपल ेता यात.     बनापरवाना बेकायदेशीर 

र या. देशी दा     180 ml मते या सीलबदं 08 

बॉटल  कमती 560/- पय ेचा ो गु हया या मालाची 
चोरट  व  कर याचे उदेशान े   जवळ बाळगललेा 
िमळून आला आहे . वगैरे फयाद व न गु हा दाखल 

क न    मा.पो.िन. गुठे साहेब यांच े आदेशान े पुढ ल 

तपास कामी बीट. पोना /349 सांगवीकर यांच ेकडे दला   
 

दाखल करणार :-  पोहेकॉ/1808 िचतळे 

पो. टे.नायगाव मो.न.8087574847 

 
 तपासी अमलंदार :-  पोना/349 सांगवीकर  

  पो टे नायगाव मो न 7875643333 

 

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   

 

 

 

 

 



iksLVs /kekZckn iukdk 60@ vijk/k dzaekd - 60@2023  dye 323]504]506]34 Hkknoh fn-16@03@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 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
/kekZckn-  

 
xqUgk ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k & fn-
16@03@2023 osGh  
nqikjh 04-00 oktrk 
ps lqekjkl lk;[ksM 
xkokr  
 
 
 
fn’kk varj - --- 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-%& 
16@03@2023 ps  
19-49 ok LVs Mk Ø 
18 oj-          
 

 
iukdk @ 60@2023  
dye 
323]504]506]34 
Hkknoh  
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& lehj lyeku 
'ks[k o; 22 o"kZ O;olk; tslhch 
Mªk;Ogj jkg.kkj jkoy iwj rk cnykiwj 
ftYgk tcyiwj ¼ mÙkj çns'k½ tkr 
eqfLye eks-8999692522 
 
vkjksihps uko %&  

vkjksih vVd rk osG %& fujad 

 

mf’kjkps dkj.k % fQ;kZnhus vkt jksth iks 
LVs yk ;soqu fQ;kZn fnY;kus   

 

[kqyklk%& - lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy fQ;kZnh ;kl xkokrhy ty thou ikbZiykbZups dke pkyw 
vlrs osGsl xkokrhy ojhy ble ;kauh R;kaP;k oS;fäd 
dkekdfjrk tslhch pkyd ;kl [kkyh vks<wu dk<ys o lax.ker 
d:u f'kohxkG d:u ykFkk cqDD;kauh ekjgk.k d:u 
thosekj.;kph /kedh fnyh oxSjs etdqjkpk tckc vko:u ekU-iks- 
fu lkgsc ;kaP;k vkns'kkus oj çek.ks i-uk-dk- nk[ky d:u iq<hy 
pkSd'kh dkeh o iksmifu okMsdj lkgsc ;kaP;kdMs fnyk 
nk[ky dj.kkj %&iksgsdkW @2428 cksxjs iksyhl LVs'ku /kekZckn-eks -u 
+919823063428 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu vfHk”ksd f’kans iks-LVs /kekZckn eksdz 
8975769508 
rikfld vf/kdkjh %&iksmifu okMsdj iksLVs /kekZckn eks ua-
+919067081223 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh%&liskfu fM-fM- lksuldj eks ua 9922253039  
 

lax.kd vkWijsVj% ukiksdkW@1345 iVsy  eks-ua-8830111580 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 



 आमृनं कलम

आम ृ

न.ं 07/2023 

कलम 174 

crpc माणे

 द. 

16/03/2023 रोजी 20:15 वा 
इ लापरू यथेील बाजारा जवळ ल 

व हर म य े इ लापरू तालुका 
कनवट 

पूव 200 मीटर दशा  

 16/03/2023 .न द.न.ं 31  वेळ 

11:30 
 
मरणाचे कारण. व हर त ऊड  

मा न बुडून मरण पावली आहे.  

काश बाब ू कवठेकर वय 

32 वष यवसाय मजरु  राहणार 

हमायतनगर ह. म.ु इ लापरू 

तालुका कनवट ज हा नांदेड मो. 
न.ं 9881824601 जात - वडार 

सोन ू काश कवठेकर वय 

29 वष राहणार इ लापरू  तालुका 
कनवट ज हा नांदेड  

जात - वडार 

वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

म हलाह  राहत े घ न हळद च े काय माला जाते अस े

सांगनू घ न गेली व इ लापरू येथील सावजिनक व हर त 

उड  मा न मरण पावली असनू सदर म हला मानिसक 

आजार  अस यान े वतः व हर त उड  मा न मरण 

पावली असनू ितच ेमरणाबाबत काह  एक त ार व शंका 
नाह  तर  पुढ ल कायवाह  होणेस वनंती आहे वगैरे  

खबर व न आ  दाखल क न माननीय सपोिन साहेब 

यां या आदेशान े चौकशी कामी PSI बोधिगरे सर 

यां याकडे दल ेआहे. 

 NPC- एस. ड. साळव.े मो. न.ं 

8380986771

PSI वाय. बी. बोधिगरे सर  मो. न.ं 

8767824996

सपोिन. आर. ह . वाहुळे  

मो. न.ं 7774899822. 

 


