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प्रफुलप्रफुल  नारायाणनारायाण  
रावराव  भातुलकरभातुलकर  रारा  
एकात्मताएकात्मता  नगरनगर  

कटरेकटरे  ककराणाककराणा  स्टोरस्टोर  
जवऴजवऴ  जयताडाजयताडा  
रोडरोड  नागपरुनागपरु  मोमो  नन      
77887755338833226644 

  

11))  पकतपकत  नरेंद्रनरेंद्र    
नारायणरावनारायणराव        
अंबलुकरअंबलुकर  वयवय    

3311  वर्षवर्ष  रारा    हह..  मुमु..  
न्युन्यु  

न्यानेश्वरन्यानेश्वर  नगरनगर  
मानेवाडामानेवाडा  रोडरोड  

नागपरुनागपरु      
22))  कदरकदर    कनकेगकनकेग    
नारायणरावनारायणराव      
अंबलुकरअंबलुकर    वयवय  

2277  वर्षवर्ष  सवषसवष    
मऴुमऴु  पत्तापत्ता  रारा  --  
करधोराकरधोरा  ताता  
काटोलकाटोल  कजकज  
नागपरुनागपरु 
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33))  सासुसासु      समुनसमुन  
नारायणरावनारायणराव  
अंबलुकरअंबलुकर    वयवय  

5500वर्षवर्ष    
vVd ukgh   

कनरंककनरंक  कनरंककनरंक  आजआज  रोजीरोजी  आम्हीआम्ही  WWHHCC//11000033  रंगारीरंगारी    असेअसे  स्टेस्टे..  
डाडा..  चाजषचाजष  मध्येमध्ये  हजरहजर  असतांनाअसतांना    सदरसदर  चीची  कफयादकफयाद  हीही  
PPSSII  तायवाडेतायवाडे  यांनीयांनी  घेतलीघेतली  असनुअसनु    कदवसपाऴीकदवसपाऴी  स्टेशनस्टेशन  
डायरीडायरी  अमलदारअमलदार  hhCC  223355  वघारेवघारे    यांचेयांचे  कडुनकडुन  माहीतीमाहीती  
प्राप्तप्राप्त  झालेझाले  कीकी  पोपो  स्टेस्टे  लाला  कदवसपाऴीकदवसपाऴी  कतषव्याकतषव्या  
दरम्यानदरम्यान  ऑनऑन  डु्यटीडु्यटी  DDYYSSSS  अजनीअजनी  BB..AA  भभगरेभभगरे  
यांनीयांनी  कदलेल्याकदलेल्या  खबरीखबरी  वरूनवरून  मगषमगष  क्रक्र  5522//2211  UU//SS  117744  
CCRRPPCC  अन्वयेअन्वये    दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला  होताहोता  ..    
चौकशीचौकशी  दरम्यानदरम्यान    सदरसदर  मगषमगष  मकधलमकधल    मतृकमतृक  मकहलेचेमकहलेचे    
नावनाव    कप्रयंकाकप्रयंका  नरेंद्रनरेंद्र  अंबलुकरअंबलुकर      वयवय  2277  वर्षवर्ष  मुमु..  करधोराकरधोरा  
ताता  काटोलकाटोल  कजकज  नागपरुनागपरु  हह..  मुमु..  न्युन्यु  ज्ञानेश्वरज्ञानेश्वर  नगरनगर  
मानेवाडामानेवाडा  रोडरोड  नागपरुनागपरु    असेअसे  असनुअसनु  कतच्याकतच्या  जवऴजवऴ  एकएक  
कचट्टीकचट्टी  कलहलेलीकलहलेली  कमऴुनकमऴुन  आलीआली  ज्यातज्यात  कतनेकतने  कतच्याकतच्या  
आत्महते्तलाआत्महते्तला  कतचेकतचे  पकतपकत  नरेंद्रनरेंद्र    नारायणरावनारायणराव        
अंबलुकरअंबलुकर    वयवय  3311  वर्षवर्ष  ,,  सासुसासु      समुनसमुन  नारायणरावनारायणराव      
अंबलुकरअंबलुकर    वयवय  5500वर्षवर्ष  ,,कदरकदर    कनकेगकनकेग    नारायणरावनारायणराव      
अंअंबलुकरबलुकर  वयवय  2277  वर्षवर्ष  सवषसवष  रारा  --  करधोराकरधोरा  ताता  काटोलकाटोल  
कजकज  नागपरुनागपरु  हेहे  जबाबदारजबाबदार  असल्याचेअसल्याचे  समझलेसमझले  ..  त्यात्या  
वरूनवरून  मतृमतृ    मकहलेचेमकहलेचे  भाउभाउ  नामेनामे  प्रफुलप्रफुल  नारायाणनारायाण  रावराव  
भातलुकरभातलुकर  रारा  एकात्मताएकात्मता  नगरनगर  कटरेकटरे  ककराणाककराणा  स्टोरस्टोर  
जवऴजवऴ  जयताडाजयताडा  रोडरोड  नागपरुनागपरु  यांनीयांनी  लेखीलेखी  करपोटषकरपोटष   कदलीकदली    
त्यात्या  वरूनवरून    गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला..  तोतो  
खालीलखालील  प्रमानेप्रमाने  ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                            हकीकतहकीकत--वरीलवरील  तारखेसतारखेस  वेऴीवेऴी  वव  ठीकाणीठीकाणी  
यातीलयातील  कफयादीकफयादी    मतृमतृ    मकहलेचेमकहलेचे  भाउभाउ  नामेनामे  प्रफुलप्रफुल  
नारायाणनारायाण  रावराव  भातलुकरभातलुकर  रारा  एकात्मताएकात्मता  नगरनगर  कटरेकटरे  
ककराणाककराणा  स्टोरस्टोर  जवऴजवऴ  जयताडाजयताडा  रोडरोड  नागपरुनागपरु  यांनीयांनी  
लेखीलेखी  करपोटषकरपोटष   कदलाकदला  तोतो  पढुीलपढुील  प्रमानेप्रमाने  ,,    आजआज  कदकद  
1122//1122//2211  रोजीरोजी  मीमी  अमरावतीअमरावती  वरूनवरून  नातेवाईकाचेनातेवाईकाचे  
कदकद  1111//1122//2211  रोजीरोजी  चेचे  साक्षगंधसाक्षगंध  आटोपनुआटोपनु  आजआज  रोजरोज  
परतपरत  येतयेत  असतांनाअसतांना  माझेमाझे      भाउभाउ  नामेनामे  वरृ्भवरृ्भ  नानारायाणरायाण  
रावराव  भातलुकरभातलुकर      यांचेयांचे  मोमो  नन  99554455006688553355  वरूनवरून  
मलामला  फोनफोन  आलाआला  कीकी  आणीआणी  मलामला  म्हणालाम्हणाला  कीकी  तुतु  
कोठेकोठे  आहेसआहेस  कजतकाकजतका  लवकरलवकर  होईलहोईल  कततक्याकततक्या  लवकरलवकर  
येये  ,,  आपल्यालाआपल्याला  अजंटअजंट  जायचेजायचे  आहेआहे  मीमी  घरीघरी  आल्याआल्या  
नंतरनंतर  मलामला  सांगीतलेसांगीतले  कीकी  रेल्वेरेल्वे  पोलीसपोलीस  स्टेशनस्टेशन  येथनुयेथनु  
मलामला  फोनफोन  आलाआला  होताहोता  कीकी    एकएक  मकहलामकहला  रेल्वेरेल्वे  स्टेस्टेशनशन  
येथेयेथे  रेल्वेरेल्वे  अपघातअपघात  झालेझाले  आहेआहे  कतचेकतचे  जवऴजवऴ  एकएक  कचट्टीकचट्टी  
कमऴालीकमऴाली  आहेआहे  त्यात्या  वरूनवरून  आपनासआपनास  फोनफोन  लावलालावला  

PPSSII  
तायवाडेतायवाडे  



आहेआहे  तरीतरी  कतचेकतचे  ओलकओलक  पटकवनेपटकवने  करीताकरीता  पोपो  स्टेस्टे  लाला  
यांवेयांवे  असेअसे  कडकवल्यानेकडकवल्याने  मीमी  वव  माझामाझा  भाउभाउ  दोधहीदोधही  
पोलीसपोलीस  स्टेस्टे  लाला  आलोआलो  मलामला  पोलीसांनीपोलीसांनी  मलामला  मयतमयत  
स्रीस्री    चेचे  फोटोफोटो  दाखकवलेदाखकवले    त्यात्या    वरूनवरून  मीमी  फोटोफोटो  वरूनवरून  
कतनेकतने  पकरघानपकरघान  केलेल्याकेलेल्या  कापडाकापडा  वरूनवरून  ओळखनुओळखनु  
सांगीतलेसांगीतले  कीकी  तीती  माझीमाझी  बकहनबकहन  नामेनामे  कप्रयंकाकप्रयंका  नरेंद्रनरेंद्र  
अम्बलुकरअम्बलुकर      वयवय  2277  वर्षवर्ष  मुमु..  करधोराकरधोरा  ताता  काटोलकाटोल  कजकज  
नागपरुनागपरु  हह..  मुमु..  न्युन्यु  न्यानेश्वरन्यानेश्वर  नगरनगर  मानेवाडामानेवाडा  रोडरोड  
नागपरुनागपरु  पोलीसपोलीस  स्टेशनस्टेशन  लाला  आम्हीआम्ही  दोघेहीदोघेही    हजरहजर  
असताअसता  पोलीसांनीपोलीसांनी  मलामला  मोबाईलमोबाईल  मघ्येमघ्ये  कचट्टीकचट्टी  
दाखकवलीदाखकवली  त्यात्या  कचट्टीकचट्टी  वरीलवरील  हस्ताक्षरहस्ताक्षर  हेहे  माझ्यामाझ्या  
बकहनेचेबकहनेचे  असनुअसनु  त्यात्या  वरवर  कतचीकतची  लग्नालग्ना  पवुीपवुी  चीची  स्वाक्षरीस्वाक्षरी  
केलेलीकेलेली  आहेआहे  याया  पवुीपवुी  त्याचेत्याचे  पतीपती  पत्नीपत्नी  मघ्येमघ्ये  वादवाद  
कववादकववाद  झालेझाले  होतेहोते  वव  कतचेकतचे  सासुसासु  ,,  कदरकदर  यांच्यायांच्या  
सांगण्यावरूनसांगण्यावरून  कतचेकतचे  पकतपकत  कतलाकतला  मारहानमारहान  करीतकरीत  होतेहोते  
आणीआणी  पैश्यांच्यापैश्यांच्या    कारणाकारणा  वरूनवरून  नेहमीनेहमी  नेहमीनेहमी  
मानकसकमानकसक  रासरास  देतदेत  होतेहोते  तसेचतसेच  माझेमाझे  समक्षसमक्ष  मारहानमारहान  
केलीकेली  होतीहोती  तेव्हातेव्हा  मीमी  कतच्याकतच्या  पकतपकत  लाला  समजकवण्याचासमजकवण्याचा  
प्रयत्नप्रयत्न  केलाकेला  होताहोता  परंतुपरंतु  असाअसा  रासरास  देतदेत  राकहल्यानेराकहल्याने  कतनेकतने  
कतचेकतचे  पकतपकत  सासुसासु  आणीआणी  कदरकदर  यांच्यायांच्या  नावाचेनावाचे  त्यांचेत्यांचे  
रासाचारासाचा  कंटाऴुनकंटाऴुन  मरणासमरणास  कारणीभतुकारणीभतु  असल्यांनाअसल्यांना  
मोठ्यातीमोठ्यातीलल  मोठीमोठी  कशक्षाकशक्षा    देण्यातदेण्यात  यावीयावी  बाबतबाबत  कचट्टीकचट्टी  
मघ्येमघ्ये  नमदुनमदु  केलेकेले  वरूनवरून  आत्महतेसआत्महतेस  केल्याकेल्या  बाबतबाबत  माझेमाझे  
बकहनीचेबकहनीचे  पतीपती  सासुसासु  कदरकदर  यांचेयांचे  कवरूद्दकवरूद्द  कायदेशीरकायदेशीर  
कायषवाहीकायषवाही  होणेहोणे  करीताकरीता  माझीमाझी  तक्रारतक्रार  आहेआहे  माझेमाझे  
बकहनीचेबकहनीचे  लग्नलग्न  जलैुजलैु  22001166  मघ्येमघ्ये  झालेझाले  असनुअसनु  55  वर्षवर्ष  
पणुषपणुष  झालेझाले  आहेआहे   
                                            असाअसा  कफयादकफयाद  वरूनवरून  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  
दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला       
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yksdkaP;k xnhZpk Qk;nk ?ksoqu 

fQ;kZnh o lg fQ;kZnh ukes& /kaut; 

ckGkHkkÅ rkGsokj o; 34 o’ksZ] /kank& 

uksdjh] ¼iksyl o/kkZ “kgj½ jkg.kkj& 

HkkeVhiqjk o/kkZ] ;kaps ueqn o.kZukph 

euh ilZ vkrhy jks[k :i;s o 

lkekuklg eqíke yckMhus pks:u usys 

vkgs- 

fVi%& jsiksLVs cMusjk o:u ljdkjh 

VWc o:u dkxni= ÁkIr >kys o:u 

xqUgk nk[ky 

iksgok@ 

214 

usokjs 



yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh   

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy iksyhl dLVMh e/;s vlysY;k vkjksih ckcr  

 

                        

 

 

 

 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

vdz jsiksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- 

rk-osG 

exZ -nk- rk- 

osG 

fQ;kZnh@[kcj  

ns.kkjk uko 

e`rdkps uko 

o iRrk 

gdhdr o#u riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr riklh vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 नागपरुनागपरु  559955//2211  कलमकलम  330066,,3344  भादवीभादवी  

  

13-12-2021 ps 18-14 

  

11))  पकतपकत  नरेंद्रनरेंद्र    नारायणरावनारायणराव        अंबलुकरअंबलुकर  वयवय    3311  वर्षवर्ष  रारा    हह..  मुमु..  न्युन्युन्यानेश्वरन्यानेश्वर  नगरनगर  मानेवाडामानेवाडा  रोडरोड  नागपरुनागपरु      
22))  कदरकदर    कनकेगकनकेग    नारायणरावनारायणराव      अंबलुकरअंबलुकर    वयवय  2277  वर्षवर्ष  सवषसवष    मऴुमऴु  पत्तापत्ता  रारा  --  करधोराकरधोरा  ताता  काटोलकाटोल  कजकज  नागपरुनागपरु  
  

  

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 fujad fujad fujad fujad 


