
जबानी िरिपोर्टर पोर्स्टे-वसंतनगरि,पुसद

िद.15/09/2019

नावं-सुदंरिबाई भगवान ईगंळे वय –  अ.ं50  वषर ,जात-मातगं,व्यवसाय-

शेतमजुरिी रिा.भोर्जला ता.पुसद मोर्.

मी समक पोर्स्टे ला येउन जबानी िरिपोर्टर देते की , मी माझी मलुगी रिणेुका 

संतोर्ष लांडगे व मलुगा रिाजु भगवान ईगंळे व आकाश भगवान ईगंळे याचे सह रिाहते व 

शेतमजुरिी करुन  माझे कुटुबाचंा उदरििनवारह करिते. माझे शेजारिी संतोर्ष तुकारिाम गायकवाड 

वय 48  वषर व त्याची पत्नी छाया संतोर्ष गायकवाड व त्याचे दोर्न मलेु सुरिज  संतोर्ष 

गायकवाड व सचीन संतोर्ष गायकवाड हे  याचेसह रिाहतात.यापुवी सुध्दा माझी व संतोर्ष 

गायकवाड याची पत्नी छाया हीची माझी भांडण झाली होर्ती. सौ,छायाबाई हीस  िशवीगाळ 

का करितेस असे िवचारिले असता तुझे माझे पतीसोर्बत अदंाजे 10 वषारपासुन अनतैीक संबध 

आहे या कारिणावरुन नेहमी भांडण करिीत असते.  

आज िद.15/09/19 रिोर्जी सांयकाळी 05/00 वाचे सुमारिास मी घरिी हजरि 

होर्ती. मी घरिाचे बाजुचे गवत  साफ करुन बाजुला घरिचे गाईला टाकण्यास जात असताना 

त्यातील थोर्डेसे गवत गरैिअजरदारि छाया गायकवाड हीचे अगंणात  रिोर्डवरि पडला याच 

कारिणावरुन ितने मला िशवीगाळ केली.मी तीला िशवीगाळ का करिते असे िवचारित असताना 

ितचा  मलुगा सचीन संतोर्ष गायकवाड वय अ.25 वषर व तु माझे आईला का  िशवीगाळ 

का करिते असे म्हणुन मला लाथा-बुक्यानी मारिहाण केली.तसेच मला काठीने माझे पाठीवरि व 

डोर्क्यावरि मारिहाण केली .माझा मुलगा रिाजु व मलुगी रिणेुका संतोर्ष लांडगे वय 30  वषर 

रिा.भोर्जला ही  सोर्डिवण्यास आली असता त्याना सुरिज संतोर्ष गायकवाड ,  सचीन संतोर्ष 

गायकवाड ,संतोर्ष  गायकवाड,   छाया गायकवाड  िहने  रिणेुकाचे केस  ओढुन काठीने व 

लोर्खंडी रिाँडने मारिहण केली .  व मला सुध्दा मारिहाण केली .  तसेच  माझी पुतनी 

शकुतलंा दता लांडगे व माझा भासा िवश्वांभरि भवानजी लांडगे ह्यास  भाडण सोर्डिवण्यास 



आली असता  काठीने मारिहाण केली तसेच माझी मलुगी रिणेुका लांडगे हीचे कपाळावरि 

लोर्खंडी रिाँडने  मारिहाण केली त्यामुळे ितचे कपाळावरि मारि लागुन जखम होर्उन रिक िनघाले 

आहे.तसेच त्याने आमचे पलगंची नासधुस केली व दरिवाज्यावरि लाथा मारिल्या व तुम्ही 

भोर्जलामधे कसे रिाहता तुम्हाला िजवाने मारिण्याची धमकी िदली.  माझी व माझी मलुगी 

रिणेुका व शकंुतला लांडगे हीची वैद्यकीय तपासणी करिण्यात आली . त्याचेवरि योर्ग्य कायदेशीरि 

कायरवाही व्हावी म्हणुन पोर्स्टेला येउन जबानी िरिपोर्टर देत आहे.

        माझा जबानी रिीपोर्टर माझे सांगणे प्रमाणे संगणकावरि टंकलीखीत केला व प्रींट 

काढुन मला वाचुन दाखवीला बरिोर्बरि आहे.



                                                                             िफयारद          

पोर्स्टे वसंतनगरि पसुद

                       िद. 21/11/19

      प्रित, 

       मा. पोर्लीस िनरिीकक साहेब  

       पोर्स्टे. वसंतनगरि, पसुद 

 िफयारदी – सरि तफे पोर् हे कॉ/1344 शाम िहरिामण रिाठोर्ड  वय 50 वषर रिा. पोर्स्टे वसंतनगरि, पुसद 

 िवषय –  आरिोर्पी नामे भारित बापुरिाव पाध्ये वय 58  वषर रिा िशवाजी वॉडर पुसद यांचेवरि कलम 12  (अ) 

म.जु.का.प्रमाणे 

              गनु्हा नोंद होर्णे बाबत.... 

 महोर्दय,  

            मी  पोर्हेकॉ/1344 शाम िहरिामण रिाठोर्ड  वय 50 वषर रिा. पोर्स्टे वसंतनगरि, पुसद येथे तनैातीस असुन. 

आज िद. 21/11/19 रिोर्जी 13/30 वा.पोर्स्टे परिीसरिात जुगारि, प्रोर्-रिडे व पेटर ोर्लींग करिणे कामी गेलोर् असता. मुखबीरि 

कडुन खात्रीलायक खबरि िमळाली की, िशवाजी वॉडर येथील भारित बापुरिाव पाध्ये हा पचंायत सिमती कायारलय पसुदचे 

बाजूला गल्लीत सावरजिनक िठकानी एक ईसम लोर्कांकडुन पैसे घेवुन वरिली मटका नावाचा जुगारि खेळ खेळवीत आहे 

वरुन नमुद पचंनाम्यातील पचं व मी असे  पचंायत सिमती कायारलय पसुदचे बाजूला गल्ली येथे गेलोर् असता तेथे 



लोर्कांची गदी िदसली वरुन त्यांचेवरि  छापा मारिला असता पोर्लीसांना पाहुन लोर्क पळुन गेले तेथे एक ईसम 

लोर्कांकडुन पसेै घेवुन 1 ते 10 आकड्यावरि वरिली मटका नावाचा जुगारि खेळ खेळवीतानंा व िचठ्या देताना िमळुन 

आला वरुन त्याचे नांव गांव िवचारिले असता त्याने त्याचे नांव भारित बापरुिाव पाध्ये वय 58 वषर  रिा िशवाजी वॉडर 

पसुद असे सांगीतले असता याची पचंा समक अगंझडती घेतली असता त्याचे अगंझडतीत वरिली मटकाचे 1 ते 10 

आकडे िलहलेल्या िचठ्या,पेन,काबरन तुकडा व नगदी 250/-  रुपये िमळाले वरुन पंचा समक जप करुन ताब्यात 

घेतले सदरिची कायरवाही 14/00  वाजता सुरु करुन 14/35 वाजता मौक्यावरि संपवीली व त्यास ताब्यात घेवुन 

पोर्स्टेला आणले.वरुन आरिोर्पी नामे भारित बापरुिाव पाध्ये वय 58 वषर रिा िशवाजी वॉडर पसुद यांचेवरि कलम 12 (अ) 

म.जु.का. प्रमाणे गुन्हा नोंद होर्णेस माझी कायदेिशरि िफयारद आहे                              

  

सही

                                            िविनंती अर्ज र                   पो.स्टे.विसंतनगर, पसुद



                                                                                             िद.- 28/11/2019

प्रती,

  पोलीस िनरीक्षक साहेब

  पो.स्टे.विसंतनगर पुसद

                                यांचे सेवेिशी

अर्ज रदार-  पो.कॉ ं. कृष्णा िशविनाथ ज ायभाये बं.नं.1706

               नेमणुक पो.स्टे.विसंतनगर पुसद                                         

िविषय- 

महोदय, 

          सिविनय सेवेिशी िविनंती पुविरक अर्ज र सादर आहे की, मी  िद.- 28/11/2019 रोज ी 
मो.सा.समोर अर्चानक कुत्रा आल्याने मो.सा.विरुन पडुन उज व्या हाताच्या मनगटाविर वि कोपराविर 
दखुापत झाल्याने मा.MO डॉ.फुफाटे सा.यांनी उपचार करुन 12 िदविस आराम करण्याचा सल्ला 
िदला. आज  रोज ी मा.MO डॉ.फुफाटे सा. यांनी िफट फॉर सटीफीकेट  िदल्याने कतरव्याविर हज र 
करुन घेणेस िविनंती आहे. 

          करीता सिविनय सेवेिशी िविनंती पुविरक अर्ज र सादर.

                                                                                  

                                                                                        आपला नम्र 

                                                                               

                                                         

                                                                                                                           

                                                                                      पो.स्टे.विसंतनगर, पुसद



                                                                                      िद.- 04/11/2019

प्रती,

मा. पोलीस अर्िधिक्षक साहेब

     यवितमाळ

                                    यांचे सेवेिशी

माफर त- पोलीस िनरीक्षक पो.स्टे.विसंतनगर पुसद 

अर्ज रदार-  पो.कॉ ं. अर्मोल अर्विधिुत पाटे बं.नं.2524   नेमणुक पो.स्टे.विसंतनगर पुसद 

िविषय- िसक रजे चा कालाविधिी परावितीत रजे त मंज ुर होणेबाबत.

महोदय, 

          सिविनय सेवेिशी िविनंती पुविरक अर्ज र सादर आहे की,  मी िद.23/10/2019  रोज ी 
मो.सा.समोर अर्चानक कुत्रा आल्याने मो.सा.विरुन पडुन उज व्या हाताच्या मनगटाविर वि कोपराविर 
दखुापत झाल्याने मा.MO डॉ.फुफाटे सा.यांनी उपचार करुन 12  िदविस आराम करण्याचा सल्ला 
िदला.  िद.04/11/2019  रोज ी  मा.MO डॉ.फुफाटे  सा.  यांनी  िफट  फॉर  सटीफीकेट  िदल्याने 
कतरव्याविर  हज र  झालो.  तरी  िद.23/11/2019  ते  िद.04/11/2019  पयर्यंतचा  िसक  रजे चा 
कालाविधिी परावितीत रजे त मजं ुर होणेस िविनंती आहे. 

                                   करीता सिविनय सेवेिशी िविनंती पुविरक अर्ज र सादर.

                                                                                    आपला नम्र

                                                                                   



             ड्युटी पास                     पो स्टे. विसंतनगर पुसद 

                                                                                  िद.07/12/2018 

कमरचारी नावि –     2602,2655,2719

ड्युटीचा प्रकार – मा.िविपोमनी िनरीक्षण/ परेड सरावि पो.मु.यवितमाळ 

रविाना ता.वेिऴ -    07/12/18 चे      /     विा 

आमद ता.वेिऴ -   08/12/18 चे 07/00 विा पो.मु.यवितमाळ 

                   मा.पोलीस अर्धिीक्षक सा.याचें आदेशाने मा िविपोमनी विाषीक 
िनरीक्षण/  परेड सरावि करीता आपली नीविड झाल्याने तसेच आपणास मीळालेला 
सरकारी कापड िद.13/12/2018  चे आत िशविुन घेतील वि िद.15/12/18  रोज ी 
विाषीक िनरीक्षण परेड करीता सरकारी गणवेिशातच ज ातील करीता आपणास ड्युटी 
पास देण्यात येत आहे.

                                                       



                                             मुत्युपुविर बयाण                                    िद.      /     /

प्रती ,

       मा विैद्यकीय अर्िधिकारी सा.

महोदय,

                   सिविनय सादर आहे की पो स्टे विसंतनगर पुसद िज  यवितमाळ याचे कङुन मतृ्यपुविर बयान नोंदिविने  
बाबतचे िनविेदन आज  िद   /    /     रोज ी विेळ   /    विा प्राप्त झाले त्या प्रमाणे श्री 
---------------------------------------------------- रा.---------------ता --------------िज .--------------------याचे 
मतृ्युपुविर बयाण नोंदविायचे आहे तरी सदर व्यक्ती मतृ्युपुविर बयान देण्यास सक्षम आहे का िकंविा कसे या बाबतचे 
प्रमाण पत्र देण्यात याविे ही िविनतंी

स्थळ/विेऴ िदनांक                िशक्का                नावि                 आपला 

                     

                                        विैदयिकय अर्िधिकारी यांचे प्रमाणपत्र 

सदर व्यक्ती श्री -------------------------------------------------------------------विय     रा.-------------------

हे मुत्युपुविर बयान देण्यास सक्षम आहेत / समक्ष नाहीत 

स्थळ 

विेऴ                          विै,अर्िधिकारी नोंदणी                               सही 

                                                                                                  हाँस्पीटल नावि 

िदनांक                                                                            िशक्का 



                        मतृ्युपुविर बयान नोंदिविण्यास सुरुविात केल्याची विेऴ 

१) मरणासन्न व्यक्तीचे नावि -----------------------------------------------विय     विषे    व्यविसाय -------

रा.-----------------ता.---------------------िज .----------------------

२) तमु्हाला काय विाटते --------------------------

३) घटना केव्हा वि कोठे घङली ----------------------------------------------------------------------

४) कशामुळे घङले -----------------------------------------------------------------------

५) तमुचा कोणाविर संशय आहे का ---------------------------------------------------------------

६) तमु्हाला कोणी मुदाम मारले का ------------------------------------------------------------

७) तमुचे कोणा सोबत भांङण आहे का ------------------------------------------------------------------

८) आणखी काही सागायचे आहे का -------------------------------------------------------------------

९) मुत्युपुविर बयाण नोंदिवितांना आढळुन आलेली ईतर माहीती 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

१०) बयाण विाचुन दाखिविले बरोबर आहे 

        रुग्णाची सही                                                             सही



ङाव्या /उज व्या हाताचा अंर्गठा                                        नावि

बयान  संपिविण्याची विेऴ                            

स्थळ                                                                    

िदनांक                                                               

                                मतृ्युपुविर बयाण नोंदिविल्या नतंरचे विैदयकीय प्रमाणपत्र 

मतृ्युपुविर बयान नोंदविायचे दरम्याण रुग्न पुणरपणे शधु्दीविर होता िकविा कसे 

 स्थळ /विेळ                                                        सही                     

िदनांक                                                       

                                                                                   विैदयकीय अर्िधिकारी 

                                                                                      रुग्णालय  



                                                स्पेशल िरिपोर्टर                                    -              -10/50NR GR

प्रित-उपिवपोर्अ सा. पुसद
माहीतीस – मा.पोर्लीस अिधकक सा यवतमाळ 
पासुन-ठाणेदारि पोर् स्टे वसंतनगरि पुसद
क्रमा ंक-जातीस एन सी  क्र. 383/18 /िव. अहवाल  पोर् स्टे वसंतनगरि पुसद/ िद.22/9/2018 
___________________________________________
1 जातीय एन सी क्र. 383/18 कलम 504,506 भादवी         
2.िफयारदी        - अिनस अहेमद अब्दलु हािफस वय 25 वषर जात मुिम स्लम व्यवसाय टरकमालक  रिा सुदशरननगरि पुसद
3.आरिोर्पी         -िवठ्ठल नामदेव घोर्डके वय 35 वषर रिा वेणी 
4.घटनास्थळ    -  िशवाजी चौक पुसद 
5. घ.ता. वेऴ     – िद 21 / 10 /2018 चे 19/ 30 वा.
6.दा.ता. वेळ      -िद. 2 1/10/2018 चे 20/02 वा 
 7.घटनास्थळाला भेट   -िद.  21 / 10 /2018 चे   20/15 वा 
8.िवलंबाने दाखल होर्त      - फीयारदी पोर्स्टेला येताच
9.असल्यास िवलंबाचे कारिण  - -----
10 पोर् स्टेपासुन घ.स्थळ िदशा व अंतरि   -   उत्तरि   0.5 िकमी
11. गुन्ह्याचे कारिण-- गरैिअजरदारि हा अजरदारिाचोर् टरकवरि चालक असुन टरकाचे टर ीपचे िहशोर्ब न िदल्या कारिणावरुन 
12.अटक ता वेळ -             -    िनरिकं 
13.नसल्यस तसे नमुद-       -    िनरिकं 
14.आरिोर्पीचा पुवेितहास        -    गरैिअजरदारि हा अजरदारिाचे टरकवरि चालक आहे 
15.गुन्ह्यात वापलेले हत्यारि    -   िनरिकं 
16 गेला माल रिोर्ख मालमत्ता   -    िनरिकं 
17.िमळाला माल रिोर्ख मालमत्ता -  िनरिकं 
18.   मयताचे नाव व जात -      िनरिकं 
19 िपडीताचे नाव वय जात    -  िनरिकं
20.जख्मीचे नाव वय जात    -  िनरिकं 
21.रुग्णालयाचे नाव भरिती आहे का   - िनरिकं 
22.भेट अिध. िवभाग भेट             - िनरिकं
23.वेळ िकती ते िकती             - िनरिकं 
24.तपास अिध. नाव मोर्.नं.      - /870 HC रिमेश इगंळे 
25. कायमी नाव मोर् नं         - नापोर्का /2064 गोर्पाल मोर्रि े
हकीकत-  यातील अजरदारि यांचा टरक असुन मालक आहे व गरैिअजरदारि हा ट्रक चालक असुन त्याचे अंगावरि मालकाचे पसेै आहे. टरकचे टर ीपचे 
पसेै मागीतले असता िशवीगाळ केली व धमकी िदली अशा अजरदारिाचे जबानी िरिपोर्टरवरुन एन सी नोंद 


