
 
पो. टे.च ेनाव कनवट गुरन 69/2023 कलम 324, 323, 504, 506, 34 IPC दनांक 12/03/2023  

पो. टे.च ेनाव गरुन/आ.म.ृ/पनाका/ म
सींग घडला व कलम 

गरुन/आ.म.ृ/पनाका/ मसींग 

घडला व दाखल 

फयाद  च ेनाव व प ा व मो.न ं

आरोपी च ेअटक होत /नाह  

हा ककत 

कनवट गुरन 69/2023 कलम 324, 

323, 504, 506, 34 IPC 

माणे 

गु हा घडला - द. 11/03/2023 

रोजी 18.00 वा. सुमारास 

फयाद चे घराबाहेर ल एका 
सावज नक रोड या बोळीत 

इंजेगाव तालुका कनवट िज हा 
नांदेड द णसे 20 कलोमीटर  

 
 

गु हा दाखल - दनांक 

12/03/2023 01.28 

 दाखल करणार  hc/ लखुळे 

पो टे कनवट       95270 

62710 
 
 

टे. डा. . 03 

 
 

 फयाद  - भारत रामचं  असोले वय 

40 वष यवसाय शेती राहणार 

इंजेगाव तालुका कनवट िज हा 
नांदेड मोबाईल मांक      876691 

074  
 

आरोपी -  
 

 जखमींची नावे  1) फयाद  वतः 2) 

पं डत रामचं  असोले 3) धुरपता 
भारत असोले  

 
 
  

 सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीतांनी 
संगणमत क न गावातील हनुमान मं दराचे जमा पैस े दढान ेव सवयीने 

वाटप कर या या कारणाव न फयाद  शवीगाळ करत आरोपी मांक 

एक याने डा या डो या या भुवईवर लाकडाने मा न जखमी केले व 

फयाद चा भाऊ पं डत हा भांडणात म य थी होऊन समजावत असताना 
यास पण आरोपी मांक एक ने लाकडाने मा न डोके फोडून जखमी केल  

व फयाद ची प नी धरुपता ह च पण भांडण सोडवीत असताना आरोपी 
मांक चार हने लाकडाने डावे बाजू या कपाळावर मा न जखमी केले व 

आरोपी मांक दोन चांगदेव यांनी फयाद ची प नी डा या हाता या 
मनगटावर दगडाने मा न ज बार मु कामार दला व आरोपी मांक तीन 

यांनी फयाद चे प नीस लाकडान े मा न मु कामार मारला व तु ह  

आम या नादाला लागला तर तु हाला खतम क न टाकतो हणून जीव े

मार याची धमक  दल  वगैरे मजकुरा या जबाब आव न माननीय 

साहेबां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी पोहेका /1805 

पांढरे यां याकडे दला  
तपास - पोहेका/ 1805 पांढरे पो. टे. क नवट 97678 68500 

 

 



 

पोलीस ेशन देगलूर गूरन.124/2023 क 379   िद   12/3 /2023 

पोलीस ेशन 
चे नाव 

गू.र.न.व कलम   गू.घ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफयादीचे नाव व प ा व मो नं खुलासा:--- 

देगलूर  गूरन.124/2023 
क 379 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद. 
11.3.2023 रोजी 11.00 ते  
िद. 12.3.2023 चे 04.00  
वाजताचे  दर ान   मै. 
मुजळगा   िफयादीचे 
घरासमोरील आंगणात   
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद. 12/3/2023 रोजी  
वेळ 0516. नोदं नं. 05 वर  
 
दाखल करणार:- 
 पोहेका कुलकण  1844   
ने.  पो. े . देगलुर  मोब 
9637570167 
 

िफयादीचे नाव व प ा व मो –  
धनंजय भा रराव पाटील 
वय38 वष वसाय शेती रा. 
मुजगा ता. देगलुर मोब 
7448118042 
 
 
 
आरोपी –आ ात  
 
गेला माल  
लाल रंगाचे िशंग समोर 
वाकलेले वय 6 वष िक 
50,000  बैल  
 
उिशराचे कारण - 

 खुलासा:-- 
      सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण   
िद.11.3.2023 रोजी 11.00 ते  िद. 12.3.2023 चे 
04.00  वाजताचे  दर ान कोणीतरी आ ात 
चोर ाने िफयादीचे घरासमोरील आंगणात 
बांधलेला लाल रंगाचे िशंग समोर वाकलेले वय 6 
वष िक 50,000  बैल चो न नेला वगैरे    
जबाब िदले व न  गु ा दाखल  
 
 
तपािसक अंमलदार-पो हे कॉ 1984 सकनुरे   
पो े  देगलूर   
मोब 9552186602 
 
पो े  भारी अिधकारी नाव व मो नं:-- 
पोिन ी माचरे   मोनं 9821159844 

 
आरोपी –आ ात  
 

 
 

 



 

iksLVs fduoV vk- ez 10@2023 dye 174 lhvkjihlh fnukad 12@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 
ukansM 
fduoV  

xqUgk  -?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &  
fnukad fn- 11@2@2023 
jksth  osG 11-00 ok rs 
12@3@2023 osG 10-30 
ok- njE;ku  olokMhP;k 
taxykeè;s èkke.kèkjh 
f'kokj rkyqdk fduoV 
mÙkjs 20 fd-fe 
 
fn’kk o varj & mÙkjs 20 
fd-fe 

xqUgk nk[ky-rk-osG-%& 

12@03@2023 jksth 12-30 

ok-uksan uacj 23 oj  

?kVukLFkG %&  
olokMhP;k taxykeè;s 
èkke.kèkjh f'kokj rkyqdk 
fduoV  
 

xqUgk@ vijk/k 
dzaekd vk- ez 
10@2023 dye 
174 lhvkjihlh 
  

 

 [kcj ns.kkj &  ujs'k nkeksnj   

rksMlke  o; 24 o"kZs O;olk;'ksrh 

jkg.kkj  èkke.kèkjh  rkyqdk fduoV 

ft-ukansM eks- ua- 7498273716 

-,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 

e;rkps uko %& nkeksnj  fl¥qk rksMlke 

o; 60 o"kZ jkg.kkj èkkenjh rkyqdk 

fduoV  

ej.kkps dkj.k %&  c¡dsps dtZ o 'ksr 

ukfidheqGs xGQkl ?ksrY;kus eR̀;w 

mf'kjkps dkj.k %&   vkt ikosrks 'kksèk 

?ksrY;k vlrk feGwu vkY;k ulY;kus 

[kqyklk%& - lknj fouarh dh] oj uewn rk- osGh o fBdk.kh 
;krhy [kcj ns.kkj ;kauh [kcj fnyh dh R;kaps e;r oMhy ukes 
nkeksèkj fl¥qk rksMlke gs c¡dsps dtZ dls QsMkos o 'ksrkeè;s dkgh 
u fidY;kus r.kkokrwu fnukad 11@02@2023 jksth ?kjkrwu fu?kwu 
xsys gksrs R;kaps 'kksèk vkt ikorks ?ksryk vlrk vkt fn-
12@3@2023 jksth ldkGh 10-30 ok- lqekjkl olokMhP;k taxykr 
xGQkl ?ksÅu ej.k ikoysY;k voLFksr feGwu vkys oxSjs 
etdqjkP;k [kcjh o:u oj çek.ks vkez nk[ky  
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& -   l-iks-fu- okBksjs eks- ua- 
8010621680 iks-LVs- fduoV gs fnukad 12@03@2023 jksth ps 
13%17 ok uksan ua- 23 oj jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iks-fu- cksjls lkgsc eks- ua- 
9309737394 iks-LVs- fduoV 
 
rikfld vf/kdkjh %& iksgsdk 1052 cksaMysokM iks-LVs- fduoV -eks-
ua-9923471052 
nk[ky dj.kkj %& iksuk@2355 ekyZsokM    eks-ua-7768853060 iks- 
LVs- fduoV  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

पोल स टेशन मदुखेड म सगं मांक 05/2023 दनांक 12/03/23 

अ. . पोल स टेशन गरुन व कलम/ 

म सगं 

म सगं.घडला तार ख वेळ व 

ठकाण/ 

गु हा दाखल तार ख/ टेशन 

डायर  नंबर 

फयाद च ेनाव व प ा/ अजदाराच ेनाव/ 

आरोपीच ेनाव व प ा 
थोड यात हक कत 

1 मदुखेड िम सग मांक 
05/2023 

 
 

हरिवलेला तारीख वेळ व 
ठकाण- दनांक 09/03/2023 

चे दपुारी वेळे अंदाजे 14.50 
वाजता उमरी चौक मुदखेड 
 
 
 

 िम सग दाखल तारीख व वळे- 

दनांक 12/03/2023 चे 

13.28 टेशन डायरी नंबर 16 

 

दाखल करणार -पोहेका /2271 
ढाल ेपोलीस टेशन मदुखेड 

अजदाराच े नाव - पांडुरंग भीमराव कोकण ेवय 

27 वष वसाय शेती रा. िचकाळा तालुका 
मुदखडे िज हा नांदेड मोबाईल मांक 
8459504687 

 

हरिवले या इसमाच ेनाव- भीमराव नागोराव 

कोकण ेवय 55 वष वसाय शेती रा. िचकाळा 

(महादेववाडी) तालुका मुदखेड िज हा नांदेड 

    

हरवललेा इसमाचे वणन-  रंग- सावळा, उंची 04 

फूट 09 इंच अंगात बदामी कलरचा शट,काळा 

पॅ ट, चेहरा लांबट, पायात च पल, ग यात माळ 

कपाळावर-वारकरी गंध लावल,े बोलीभाषा 

मराठी सरळ .  
 

आरोपीचा पूव इितहास- िनरंक  

खुलासा- सादर िवनंती क  वर नमो तारीख वेळी 
व ठकाणी यातील त ारदाराचे वडील नाम े
भीमराव नागोराव कोकण ेवय 55 वष ह े दनांक 

9/03/2023 रोजी वेळ अंदाजे दपुारी 14.50 
वाजताचे दर यान नांदेड म यवत  बँकेतून पैसे 
काढून नंतर उमरी टी पॉइंट येथ ेचहा िपऊन त े
घरी गेल ेनाही ितथूनच कोठे गेल ेमािहत नाही 
वगैरे आजचा अज द याने माननीय पो.िन. 

साहबे यां या आदेशान े बीट पोहकेा 1375 

ठाकूर यां याकडे दल.े  
 
 

तपासीक अंमलदार- पोहकेा 1375 ठाकूर मो. 

.  7774051375 

आरोपीचा पूव इितहास- िनरंक 

 

 



         

पो. टे.च ेनाव- कनवटगरुन 70/2023 कलम 1324,323,,506,34 भा.द. व.   माणे. द.12/03/2023 

पो. टे.च े

नाव 

गरुन/ कलम गु हा घडला/ दाखल  फयाद च ेनाव वप ा मो.न.ंआरोपीच े

नाव व प ा  
ह ककत 

पो. टे.च े

नाव- 

कनवट 

 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन-70/2023    

कलम- 

324,323,506,34 

भा.द. व. माणे. 

 

दाखल करणार - 

Pso- npc /2355 

मारलेवाड पो. टे. 

कनवट मो. न.ं 

7768853060. 

गु हा घडला- 
द.11/03/2023  रोजी 
सायकंाळी 18.00 वा.च े

समुारास फयाद या 
घरासमोर इंजेगाव ता. 
कनवट द णेस 20 

क.मी.  
 
गु हा दाखल- 

द.12/03/2023 रोजी 
वेळ 14.21 वा. 
टे.डा.27  वर. 

फयाद च ेनाव -    

हनमुतं कशन भरुके वय 45 वष 

यवसाय शतेी रा.इंजेगाव ता. कनवट 

िज. नांदेड मो. न.ं 9021722495 

 

आरोपीच ेनाव- 

 

खुलासा-सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपीतांनी सगंणमत क न त ू घुशीने उकरलेल  

माती त याकड ेओढून का घेतोस, या कारणाव न हातातील 

दगडाने फयाद या डो यावर मा न दखुापत केल  व 

सोडव यासाठ  आलेले फयाद ची प नी,मलुगा यांना 
मारहाण क न िजवे मार याची धमक  दल . वगैरे 

मजकुरा या जबाबव न वर माणे मा.पो. न.साहेब यां या 
आदेशाने गु हा दाखल. 

 
तपा सक अमंलदार- 

HC 1805 पांढरे यांचे कड े दला. मो.न.ं7745001805. 

 

 

 

 

 



 

पो. टे मनाठा ग.ुर.न ं25/2023 कलम 283 भादवी द 12/03/2023 

पो. टे 

च ेनाव 

गरुन ंव कलम  गरुन.घ.ता.वेळ व 

ठकाण 

फयाद देणार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा गरुन 25/2023 

कलम 283 भादवी 
माणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

दनांक.12/03/2023रो
जी वेळ 14:00 

वा.समुारास ,वरंवट  

ट पॉ टवर मौ.मनाठा 
.ता.हदगांव िज  नांदेड 

 
ग.ुदा.ता.वेळ 

दनांक:- 12/03/2023 

वेळ 15:56वा.न द न ं

18 वर  

 
 
 
 

फयाद :-सभंाजी नारायण 

नरवाड ेवय 53 वष यवसाय 

नौकर  पो कॉ. 3001 

पो. टे.मनाठा ता.हदगांव 

िज.नांदेड म .न.ं8605019739 

 
    
FIR त दल प का ? 

 होय. 

 
आरोपी :-  
 
 
   

सादर वनतंी क वर नमदु तार ख वेळ व ठकाणी यातील आरोपीन ेआप या ता यातील 

वाहन ऑप े आटो याम ये 05 वाशी बसनु रोडच े म ये भागी ऑटो उभा क न 

वाशां या िजवीतास धोका नमाण होईल अशा ि तत उभा क न येणारे जाणारे 

वाहनास अडथळा नमाण होईल अशा ि थतीत उभा केला हणून याचे व द कलम 

283 भादवी माणे गु हा दाखल क न पढु ल तपास कामी    मा.स.पो. न.शकेड ेसाहेब 

याचे आदेशाने बट HC-47 उघड े साहेब  यां याकड े दला. 
तपासीक अ धकार  यांच े नांव :-  HC -47 उघड े  साहेब पो टे मनाठा  मो 
न.ं7350694447 

दाखल करनारा-PSO HC -47 उघड ेसाहेब पो. टे.मनाठा  मो.न.ं 7350694447 

 
पो. टे. भार  अ धकार  यांच े नांव व मोबाईल नंबर:- मा.स.पो. न.साहेब पो. टे.  

मनाठा मो. न ं

 
केलेला तपास :- मा पोल स अ ध क  यां या सणुतां:- 

 

 

 

 



 

पो. टे.नायगांव गरुन ं24/2023 कलम 457, 380  भादवी . द. 12/03/.2023 

  पोल स टेशनच े

नाव 

 

 गु हा रिज टर 

नंबर व कलम 

 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 

पोल स टेशनच े

नाव :- 

    नायगांव  

 

गरुन ं24/2023 

कलम 457 380  

भादवी . द. 

12/03/.2023 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला दनांक :- 

11/03/.2023  रोजी 22:00 वाजता 
त े द:- 12/03/2023 रोजी 08:00 

वाजताच ेदर यान फयाद च ेघर  

मांजरम ता.नायगाव पि चमेस 15  

क.मी.  
 
गु हा दाखल दनांक:- 12/03/2023 

वेळ 14:15 वा टे डा.नोद न.ं 18 वर 

 
 

गेला माल:- सो या चांद च ेदा गने 

42,000/- पये व नगद  25,000/-  

पये असा एकूण 67,000/- 

पयांचा माल क.अ.ं 

 

मळाला माल:- नरंक  

 

 फयाद च ेनाव  :- राजेश पता 
गो वदंराव मलदोड ेवय 38 वष यवसाय 

शतेी व खाजगी नोकर  रा. माजंरम 

ता.नायगाव मो. न.ं  

70 20 40 20 31 
 

एफआर आय त 

 दल  का :-होय  

 

आरोपीच ेनाव :-      अ ात  

 
अटक  ता वेळ व टे डा  वर  

 

तपासीक अ धकार  :-पोउप न वाघमारे 

साहेब पो. टे.नायगाव   मो.नं 
9096618241 
 

पोल स टेशन भार  अ धकारय्ाचे नाव 

व मोबाईल नंबर:-पो न गठेु साहेब पो. टे. 

नायगाव मो.न.ं  

खुलासा:- सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख 

वेळी व ठकाणी यातील अ ात दा  पणे 

फयाद या घरा या दरवा याच ेकुलपू तोडून 

घरात वेश क न कपाटाच ेकुलपू तोडून 

कपाटातील नगद  25,000/-  पये व लहान 

मलु च ेसो या-चांद च ेदा गने 42,000/-  पये 

असा एकूण 67,000/-  पये चा माल चो न 

नेला आहे. वगैरे  जबाबाव न गु हा दाखल 

क न पढु ल तपास मा.पो. न.गठेु   साहेब  

यां या आदेशाने बीट पोउप न वाघमारे 

यां याकड ेदे यात आला. 
 

दाखल करणार- HC2304  पो. टे.नायगाव  

मो.न.- 9823262304 

 

आरोपीच ेनाव :-      अ ात  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 



 

पो. टे. इ लापरु   आ. .न. 06/202 3कलम 174 crpc   द.12.3.2023 

                                            
पो. टे.च ेनाव   

 

गरून  व कलम आ. .घ.ता.वेळ व 

ठकान 

खबर देणारे  च ेनाव  खुलासा 

ई लापरु 
 
 
 
 
 
 

आ. .न.06/2023क
लम  174 crpc 

माणे 

 

 आ. .घ.ता.व वेळ 

व ठकानी: 
द.11/3/2023 च े

18:00 वा च.े पवू  

सरकार  दवाखाना 
हमायतनगर. 

 
 
आ. .दा.ता.वेळ : 

दनांक 

.12.3.2023रोजी. 
16.01वा. 
टे.डा.न द22 वर . 

 
 
  
 

खबर देणारः ए.एस. सगंनवाड 

Hc2303 

पो. टे. हमायतनगरM.L.C.no.1074 

द.11.03.2023 

 
 
मयताच ेनावः वण गणेश प टेवाड 

वय 30 वष यावसाय शतेी रा.इरेगाव 

ता. कनवट 

 
मरणाच ेकारणः कोणततेर  वषार  

औषध प याने मृ य ू

 
 

सादर वनतंी क     यातील खबर देणा याने रपोट दला क  

यातील मयत हा दनांक 11/3/  2023 रोजी दपुार  12:30 वाजता 
च े दर यान यांचे राहत ेघर  इरेगाव येथे कोणततेर  वषार  

औषध प यान े यास औषध उपचार कामी स.दवाखाना इ लापरू 

व नंतर हमायतनगर येथ ेआणल ेहोत े. या यावर औषध उपचार 

चाल ूअसताना मरण पावला हणून . आ.  दाखल क न   

मा.Api साहेब यां या आदेशाने  पढु ल चौकशी कामी बट Asi 

त डवेाड यांचे कड े दले. 

 

दाखल करणार ◌ः pso asi नवळे पो. टे ई लापरु 

मो.न.ं9423441526 

 
तपासीक आमलंदार :-asi त डवेाड    सर पो. टे. ई लापरु 

मो.न.8080308059 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

                       

 
  

     
 

  

    
 

 
 

 
  

 
    

   
   

    
  
   

  
   
     

 
   
  

  
  

   
   

    
      
     

      
       

 
   

  
 
   

              
             

           
        
   

          
           
          

 

          
 

         

 

             
                                                                                                                             

      
           

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 



                      पोल स टेशन मु माबाद   गरुन.ं39/2023 कलम 435,506,34 भादवी       दनांक 12/.03/.-2023 

  पोल स टेशनच े

नाव 

 
 
 

 गु हा रिज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना का/  फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक होय नाह  

हक कत 

पोल स टेशनच े

नाव मु ामाबाद 

ग.ुर.न.39/2023 

कलम 

435,506,34भा द व 

 
 
 
 
 गु हा दाखल 

करणारे–पोहेका 
2868 कागणे मो 
नंबर.8459537419 

गु हा घ. ता.वेळ 

ठकाण- 

द.11/03/2023 

रोजी रा ी 10.25 

वाजता समुारास 

भडगेाव ब ु शवार 

 
 
 

गु हा  दा. ता.वेळ 

दनांक 12/03/2023 

च1े4.13वाजता न द 

21वर 

 
 
 
 

फयाद -कृ णाजी बळीराम डग 

वय 36 वष यवसाय शतेी जात 

मराठा राहणार भडगेाव ब ु

तालकुा मखुडे मोबाईल नंबर  

 
9604393802 
 
आरोपी– 

 
नुकसान–अदंाज े10ि वटंल 

हरभरा कंमती 40,000/- पयाच े 

खुलासा -सादर वनतंी क  नमदू तार ख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीतांनी सगंणमत क न फयाद ने याचे शतेात काढून 

ठेवलेल  हरभ याची गजंी अदंाज े 10 ि वटंल कंमती 40,000 /-

पयाची जाळुन नुकसान क न आ ह  गजंी जाळ याच ेकोणाला 
सां गतला तर तु हाला ख म क न टाकतो अस े हणनू िजवे 

मार याची धमक  दल  वगैरे व पाच े फयाद व न गु हा दाखल  

क न सपो न साहेब यां या आदेशाने तपास पोना 1402 मह कर 

यां याकड े दला  
 
तपास अ धकार :- पोना1402 मह कर पोल स टेशन मु माबाद 

मो.न 9765391402 

आदरणीय सर 
पो.. टे. भार  अ धकार .- तडके स.पो. न पो टे 

मु माबाद.मो.9823156052 

आदरणीय 
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iksLVs  ukansM xzkfe.k 167@2023 dye 324] 323] 504] 506 Hkknoh fnukad 12@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 
ukansM 
ukansM 
xzkfe.k   

xqUgk  -?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k & fnukad 
12@03@2023 jksth ps 
08%30 oktrk P;k 
lqekjkl /kusxkao 
ikVhtoG ] vnuku xkMZu 
leksj ckHkGhps dkVsjh 
>qMikr rk-ft- ukansM  
 
 
fn’kk o varj & mRrjsl 
03 fd-eh-  
  
 
 

xqUgk nk[ky-rk-osG-%& 
 fn 12@3@-2023 ps 
16%40 ok LVs-Mk uksan Ø 
27 oj  
 
?kVukLFkG %&  
/kusxkao ikVhtoG ] 
vnuku xkMZu leksj 
ckHkGhps dkVsjh >qMikr 
rk-ft- ukansM  
 

xqUgk@ vijk/k 
dzaekd 167@2023 
dye 324] 323] 
504] 506 Hkknoh 
 
 
 
  

 
 

 fQ;kZnhps ukao %& 

vgsen[kku i- nkmn[kku o;  

55 o”kZ O;olk; 

bysDVªh’kh;u jk- fr:irh 

uxj ] /kusxkao rk-ft- ukansM  

tkr eqLyhe  eks- ua- 

8411092155 

-,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 
 
vkjksihps ukao %&  
 
vkjksih  vVd %& ukgh 
 
mf’kjkps dkj.k %& vkt 
jksth iksLVsyk ;soqu rdzkj  
fnyso:u xqUgk nk[ky 
 

[kqyklk%&      lknj fouarh dh oj ueks rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh gk R;kps bysDVªkWfud  dqyj fQVhaxps dke dj.;klkBh oftjkckn 
dykeanhj ukansM ;sFks tk.;klkBh fu?kkyk vlrk ;krhy vkjksihus /kusxkao 
QkVk ;sFks fQ;kZnhl Fkkacoqu R;kl  Lor%P;k eksVkj lk;dyoj cloqu 
vnuku xkMZu leksj ckHkGhps dkVsjh >qMikr ?ksoqu xsyk rsFks R;kl 
eksVkjlk;dy o:u mrjoqu fV-Ogh- ns fdaok uxnh ek>s ?ksrysys 4000@& 
:i;s ns vls Eg.kqu f’kohxkG d: ykxyk fQ;kZnhus lnj jDde FkksM;k 
osGkus nsrks vls Eg.kkY;kus vkjksihus f[kGs ekj.;kP;k gkrksMhus fQ;kZnhP;k 
ikBhoj ik;koj ek:u t[keh dsys vkgs- rlsp lnj ckc dks.kkyk 
lkafxrY;kl ftos ekj.;kph /kedh fnyh vkgs- oxSjs etdqjkps tckcko:u 
iksfu lk- ;kaps vkns’kkus xqUgk nk[ky  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh  MkW- 
Jh-  fl/ns’oj Hkksjs   lkgsc  mifoHkkx   brokjk  eks- ua- 7798688865 ] 
iksfu  v’kksd ?kksjckaM  iksLVs ukansM xzkfe.k eks- ua- 9823333377] iksmifu  
egs’k dksjs  iksLVs ukansM xzkfe.k eks- ua- 8888836607 gs fnukad 12@03@2023 
jksth ps 17%34 ok uksan ua- 28 oj jokuk 
     

?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu  v’kksd ?kksjckaM  iksLVs ukansM xzkfe.k eks- ua- 
9823333377 
 

rikfld vf/kdkjh %& iksgsdkW@2121 ikapkG  iksLVs ukansM xzkfe.k eks- ua- 
9011079556 
nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW@1882 lq;Zoa’kh  iksLVs ukansM xzkfe.k eks- ua- 
7774883192  
fu;a=.k d{k vf/kdkjh%&  liksfu ,l-;q- tk/ko  eks- ua- 8999881900 
lax.kd vkWijsVj%& eiksdkW@743 ‘skGds  eks- ua- 9960016846 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



                                              
                               पो लस टेशन हमायतनगर कलम,279,304(अ)भाद व,सहकलम134/177,एम.ि ह.ऐ ट       दनांक 12/३/2023 

पो. टे. चे नाव  गुरंन,व,कलम, गु हा,घडला,ता.वेळ,व, ठकाण फयाद चे, नाव प ा,मो.नं                  ह ककत  

हमायतनगर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.56/2023कलम,279, 

304(अ)भाद व,सहकलम 

134/177,एम.ि ह.ऐ ट 

माणे 
 
 

दनांक,27/02/2023रोजी,रा ी2100 

वाजताच ेसुमारास नायरा पे ोल पंप त े
हमायतनगर कड ेयेत असताना 
132,के ह ,msebसमोर पूवस 
1 कमी. ापर, हमायतनगर 

 

गु हा दाखल,ता.वेळ,व, टे.डा.नंबर 

 

दनांक 12/3/2023रोजी18=27वा. 

न द नंबर 19वर 

उ शराचकेारणं,, आज रोजी पो टेला 
येऊन, फयाद द याने 

 

आरोपीअटक, नाह  

शेहनाज,बेगम. .शेख. फरोज,वय35 

वष यवसाय यवसायघरकामराहणार
उमरचौक, तालुका हमायतनगर 
मोबाईल नंबर 7798965078 

 

आरो पचनेाव, 
टाटा,कंप णच,ेवाह चा,चालक नाव 
मा हत नाह  मा हत नाह  

 

मयताचे, नाव,, शेख फेरोज, शखे 
रजाक, वय 40 वष राहणार उमर 
चौक तालुका हमायतनगर िज हा 
नांदेड 

 

सादर वनंती क ,वर नमूद, तार ख वेळी,व ठकाणी 
यातील फयाद  बाईचा नवरा शेख फेरोज शेख 
रजाक हा नायरा पे ोल पंपाकडून हमायतनगर कडे 
येत असताना 132,के ह .एम.एस.ई. ब 

समो न,रोड ा सगं,कर त असताना यातीलवाहण, 
मांक एम.एच.20., स.ट .2381चा.चालकाने 

यांचवेाहण.हयगयव न काळजी पणाने भरधाव 
वेगात चालवून धडक देऊन यातील मताच ेमरणास 
कारणीभूत झाला वगैरे त ार  अजाव न वर माणे 
गु हा दाखल क न मा.पो न.साहेबाचे, आदेशानपेुढ ल 
तपास,पोहेका सगंनवाड,बन,2302 

यां याकड े दला मोबाईल नंबर 9049078521 

 

पो टे, भार , अ धकार , ी, ब.डी,भुसनुर,पो न.पो टे, 
हमायतनगर मोबाईल नंबर 9834774799 

 

आरो पचनेाव,पा ता,,MH,20,CT,2381 टाटा,कंप णच,ेवाह चा,चालक नाव मा हत नाह  मा हत नाह  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 



                                                       

                             पो टे२ अधापूर ्गु.र.नं. 75/2023 कलम _325,452,323,504,506,143,147,148,149 भा.द. व द. 12.03.2023  

पो. टे. 

चे नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / म सगं 

घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / म सगं 

घडला व दाखल  

फयाद  चे नाव व प ा व मो. नं. 

आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी अटक 

होय / नाह  

                 ह ककत  

अधापूर ् गु र न_पो. टे. अधापूर भाग 1 ते 5 

गु.र.नं. 75/2023 कलम _325, 452, 

323, 504, 506, 143, 

147, 148 ,149 भा.द. व  माण.े 

गु हा घडला ता. व वेळ :- दनांक . 

10.03.2023 रोजी 18.00 ते 19.00 

वाजताच ेदर यान िज हा पर षद शाळा 
समोर व फयाद च ेघर      मढला( बू) 
द णेस 10 क . मी. 
 
 
 
 
 
गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 12.03.2023 च े 13.30वा.  
 
न द नंबर :- 017वर  

 

दाखल करणार_  

asi नंदे पोल स ठाण ेअंमलदार पोल स 

टेशन अधापूर मोबाईल 

नंबर.9765764482. 

 
 

फयाद  च ेनाव : सुधाकर पता संजय 

सुयवंशी वय 22वष यवसाय _मजुर  रा. 
मढला  (बू)  तालुका अधापूर िज हा नांदेड 

मोबाईल नंबर_7972510129. 

 
 
आरोपी च ेनाव _ 

FIR दले का होय/नाह  :- _होय 

आरोपी अटक___ 

 
 
      
 

: मळाला माल_  

गेला माल _ 

 

सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळी व ठकाणी यातील फयाद  हा 
मोबाईल बघत बसला असताना यातील आरोपी मांक 01हा आला व 

फयाद चा हातातील मोबाईल घेऊन काय बघायला अस े हणून मोबाईल 

खाल  फेकून दले यामळेु मोबाईल फुटला असता फयाद  हणाला क  

मोबाईल खाल  का फेकलास अस े हणा यान ेतुला काय करायच ेआहे अस े

हणून शवीगाळ क न नघून गेला यानंतर यातील सव आरोपीतांनी 
संगणमत क न गैर काय याची मंडळी जमऊन 

 फयाद च े घरात घुसून यातील आरोपी मांक 02 व 04यांनी फयाद स 

ध न आरोपी मांक 03यान ेलोखडंी रॉड ने फयाद या उज या पायावर 

मा न जबर दखुापत केल  व आरोपी न.05यान े याच े हातातील लोखडंी 
रोडने पाठ त मुका मार दला व आरोपी मांक 06याने फयाद च ेत डावर 

बुक  मा न नाकावर व डा या डो यावर मा न दखुापत केल  व आरोपी01 व 

07यांनी तू आम या सोबत वाद का घातला अस े हणून लाथा बु यानंी 
पोटावर मा न दखुापत क न तुला खतम क न टाकतो अस े हणून िजव े

मार याची धमक  दल .वगैरे मजकुराच े जबाबाव न वर माण े गु हा 
दाखल. 

 

तपास _पो उप न B.V. राठोड यां याकड े दला मोबाईल 

नंबर_9823143245 

 
पो. टे. भार  अ धकार   

नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. न गायकवाड साहेब पो. टे. अधापूर ्मो. नं. _ 

8888717999. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 

पो टे२ अधापरू ्ग.ुर.न.ं 76/2023 कलम _279,338,304,.                 ( अ)भा.द. व द. 12.03.2023 

पो. टे. च ेनाव  गरुन / आ.म ृ/ पनाका / 
म सगं घडला व कलम  

गरुन / आ.म ृ/ पनाका / म सगं घडला 
व दाखल  

फयाद  च ेनाव व प ा व मो. न.ं आरोपी 
च ेनाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

.  

                 ह ककत  

अधापूर ् गु र न_पो. टे. अधापूर भाग 

1 त े5 गु.र.नं. 76/2023 

कलम _279,338,304,.                 

( अ)भा.द. व माणे. 

गु हा घडला ता. व वेळ :- दनांक . 

27.02.2023 रोजी 15.00वाजताच े

सुमारास वसमत फाटा ते वसमत 

जाणा या रोडवर एम एस सी बी या 
कायालयाजवळ मालेगाव शवार 

पि चमेस 15 कलोमीटर . 

 
 
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 12.03.2023 चे  14.32वा.  
 

न द नंबर :- 018वर  

 

दाखल करणार_  

asi नंदे पोल स ठाणे अंमलदार पोल स 

टेशन अधापूर मोबाईल 

नंबर.9765764482. 

 
 

फयाद  चे नाव :  बाबासाहेब गोमाजी 
सोनाळे वय 36 वष यवसाय मजुर  राहणार 

मंठा तालुका हदगाव िज हा नांदेड मोबाईल 

नंबर.9881025123. 

 
 

आरोपी च ेनाव _अ ात वाहन चा चालक. 

 

FIR दले का होय/नाह  :- _होय 

आरोपी अटक___ 

 

मयताचे नाव_ दल प गोमाजी सोनाळे वय 

_30वष यवसाय म ी राहणार मनाठा  
तालुका हदगाव िज हा नांदेड. 

 

उशीराच ेकारण_अं य वधी क न व दखुात 

अस याने आज रोजी पो. टे ला येऊन 

जबाब द याने. 

      
 
 
 
 

सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील फयाद  चा भाऊ दल प हा याचे कड े

असलेल  मोटार सायकल लडर लस ने वसमत 

कड ेजात असताना मालेगाव या अल कड ेएम एस 

ई बी कायालयाच े समोर थो या अंतरावर 

कोण यातर  अ ात वाहन चालकांचे याचे 
ता यातील वाहन हाय गयी व न काळजीपणाने 
भरधाव वेगात वाहन चालून धडक द याने गंभीर 

जखमी केले व औषध उपचार दर यान दनांक 

03.03.2023 रोजी 08.45वाजता  सरकार  दवाखाना 
व णपुुर  नांदेड येथे मरण पावला आहे वगैरे 

मजकुराच ेजबाब व न वर माणे गु हा दाखल. 

 

तपास _पो उप न B.V. राठोड यां याकडे 
दला मोबाईल नंबर_9823143245 

 

पो. टे. भार  अ धकार   

नाव व मोबाईल नंबर :-  पो. न गायकवाड साहेब 

पो. टे. अधापूर ्मो. नं. _ 8888717999. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 

                                                                                     पो लस टेशन हमायतनगर 57/2023 कलम,363,366 ,भादवी  दनांक12/३/2023 

पो. टे. चे नाव  गुरंन,व,कलम, गु हा,घडला,ता.वेळ,व, ठकाण फयाद चे, नाव प ा,मो.नं 

.  

                 ह ककत  

हमायतनगर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.57/2023 
कलम,363,366 

,भादवी 
 
 

दनांक,12/3/2023, रोजी 1100,वाजतचे, 
सुमारास कशनराव,भोयर छ पती 
शवाजी चौक हमायतनगर पि चमेस 
500 मटरअंतरावर 

 

 

गु हा दाखल,ता.वेळ,व, टे.डा.नंबर 

दनांक 
12/3/2023रोजी19=52,वा.न द,नंबर20वर 

 

 

 

 

व ण ू पता शंकरराव पतंगे वय 44 वष 
यवसाय शेती राहणार माणके वर तालुका 
उमरखेड िज हा यवतमाळ मोबाईल 
मांक 9527410703 

 

 

आरो पचे, नाव,व,प ा,,  

आरोपी,अटक,, नाह  

 

 

सादर वनंती क ,वर नमूद, तार ख वेळी,व ठकाणी, 
यातील आरोपीने फयाद  यांची मुलगी ह स. अ ात 
कारणासाठ  पळवून नेले असावे वगैरे मजकुराच े
जबाब,व न वर माणे गु हा दाखल क न 
माननीय,पो न साहेब, यां या आदेशाने पुढ ल 
तपाससपो न,,महाजन साहेब यां याकड े दला आहे 
मोबाईल मांक 9689707038 

 

दाखल,करणार,,पोहेकालायकशेख,बन,2281, पोल स 
ठाणे अंमलदार पो ट हमायतनगर मोबाईल नंबर 
7888218751 

पो टे, भार , अ धकार , ी, ब.डी,भुसनुर,पो न.पो टे, 
हमायतनगर मोबाईल नंबर 9834774799 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 



 

            पो. टे. च ेनाव  धमाबाद ग.ुर.न 47/2023 कलम363,366 भा.द.वी दनांक 12.03.2023 

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

ठकाण 

फयाद च ेनाव खुलासा 

धमाबाद ग.ुर.न 47/2023 

कलम363,366 

भा.द.वी 

गु हा.घडला- दनांक 

08.03.2023 रोजी दपुार  

16.00 वाजता च ेदर यान 

फयाद च ेघरातून मौज े

जुनी धमाबाद 

 
गु हा दाखल- दनांक 

12.03.2023 रोजी टे.डा 
नंबर 32वर वेळ 21.47वा 
 
दाखल करणार-पोहे का 
2022 मठपती पो टे 

धमाबाद 

मो.न8390589720 

फयाद च ेनाव-रवीं  ल मण 

पांचाळ वय 34वष यवसाय शतेी 
रा. मौ. जुनी तालकुा धमाबाद 

िज हा नांदेड मो.न 9822724578 

 
आरोपी-  
आरोपी-अटक नाह  

 
 

 सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळी व ठकाणी यातील 

फयाद  ची पतुणी ह स आरोपी याने ल नाचे आमीष दाखवनू 

आम या कायदेशीर रखवाल तून फुस लावनू पळून नेले आहे वगैरे 

मजकुराच ेजबाब व न मा.पो. न. साहेबांच ेआदेशाने वर माणे 

गु हा दाखल क न पढु ल तपास कामी पोउप न  वाडकेर यांचे कड े

दल 

 
तपासी अमंलदार - 

पोउप न वाडकेर पो ट धमाबाद मोबाईल नंबर 9067081223 

मा.पो. न. शदे मो.न.8830330790 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 

 



 

पोल स टेशन मरखेल गु.र.नं.- 45/2023 कलम 454,457,380 भा.द.वी  दनांक 12/03/2023 

 पोल स 

टेशन 

मरखेल 

गु.र.नं/कलम गु घडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा शेरा 

मरखेल गु.र.नं.- 
45/2023 

कलम 

454,457, 

380 भा.द.वी 
माणे. 

गु घ ता वेळ व ठकाण दनांक 

द.04/03/2023रोजीसं याकाळी1
9.00  वाजताते दनाकं 

12/03/2023 चे  14.00 

वाज याचे दर यान फयाद चे 

राहते घर  मौजे हाणेगाव तालुका 
देगलरू 

दाखल करणार__ 

सपोउप नएन.एम.मठपती पोल स 

टेशन 

मरखेलमो.नं.9689152492 

आरोपीचापुवई तहास- नरंक 

फयाद - 

 

आरोपी_ अ ात 

तपासीक अंमलदार  – करणार- पोहे का/94बार  

पोल स टेशन मरखेलमो.नं.7776067774 

मळालामाल- नरंक 

गेला माल - दोन सो याचे ओम जुने वापरता कमती 
4000/- पये अँ ॉइड मोबाईल कमती 5000/- पये 

व खापर  ग ला अदंाजे 2500/- असा एकूण 11 500/- 

पयाचंामाल 

खलुासा- 

      सादर वनतंी क  नमूद तार ख वेळी व 

ठकाणीअ ात आरोपीने फयाद चे घराच े

दाराचे कडी तोडून आत वेश क न कपाटाच े

खा यातील दोन सो याचे ओम जुना कमती 
4000/- पये,अँ ॉइड मोबाईल कमती 
5000/- पये व खापर  ग यातील अदंाजे 

2,500/- पये असा एकूण 11,500/- पयांचा 
म◌ाल चो न नेला आहे वगैरे जबाब व न मा. 
पोल स नर क साहेब यां या आदेशाने गु हा 
दाखल. 

 

 

 

आरोपी_ अ ात 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 



               

                

  
 

                
       

     
  

  
 

 

   
   
  

 
  

   

      
    

     
  

 
  

 
   

 

     
    
 

      
     

   
  

 
         

             
          

          
          

          
          

           
            
      

 
         

 
 

          
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



                 

  
 

                 
           

  
  

 
 

   
 

  
  

 

   
  
   
 

      
      

     
    

  
 

   
 

        
  

        
      

     
  

 
       

 
 

               
           
             

              
                
             

             
        

           
          
          
            

             
         

 
         

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

पो टेच ेनाव पो ट धमाबाद ग.ुर.न.48/2023 कलम 324,323,504,506,143,147,148,149 ipc दनांक 12.03.2023 

पो टेच ेनाव गरुन कलम गु हा घडला तार ख वेळी 
व ठकाण 

फयाद च ेनाव खुलासा 

पो ट 

धमाबाद 

ग.ुर.न.48/2023 

कलम 

324,323,504,506,
143,147,148,149 
ipc  

गु हा घडला तार ख-

दनांक 12.03.2023 रोजी 
सायकंाळी 18.00 

वाजताच ेसमुारास 

आरोपीच ेघरासमोर 

सरजखोड ता.धमाबाद 

 
गु हा दाखल तार ख -

दनांक 12.03.2023 

च.ेवेळ 23.42 वा 
टे.डा.नोद न 33 

 
 

फयाद च ेनाव-राजेसाहेब शखे 

मोह द न साहब वय 26 वष 

यवसाय शतेी राहणार सरज खोड 

तालकुा धमाबाद मोबाईल नंबर 

9607197124 
 
 
आरोपीच ेनाव-1 

आरोपी अटक-आरोपी अटक नाह  

सादर वनतंी क  व नमदू तार ख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी 
मांक 1त5े यांनी गरैकादयाची  मडंळी जमवनू आरोपी नामे खाल ल 

वेग ह या मलु  सोबत ेम क न ल न के याचा राग मनात ध न 

फयाद  याने कुराडी या दां याने डो यात मा न जखमी केल े व 

फयाद च े वडील यांना आरोपी यांनी वडीलाच े गडु यावर व हातावर 

लाकडान े मा न जखमी केल े तसेच फयाद चा यास आरोपी यांनी 
लाकडान ेपाठ वर मु कामार मारला तसेच यातील इतर आरोपी यांनी 
लाथा बु यान े व थापडाने मारण क न शवगड क न जीव े

मार याची धमक  दल  वगैरे मजकुराच े जबाब भ न या.पो. न 

साहेबांच ेआदेशाने वर माणे गु हा दाखल क न पढु ल तपास कामी 
सपो न कु े साहेब यां याकड े दले 

दाखल करणार-पोहे का 2022 मठपती पो ट धमाबाद 

मो.न.8390589720 

 
तपासीक अ धकार -सपो न क े पो ट धमाबाद मोबाईल नंबर 

9730432436 

 
 



पो टच ेनाव पो ट धमाबाद ग.ुर.न.49/20230 sec 324,323,504,506,143,147,148,149 ipc दनांक 12.03.2023 

पो टच े

नाव 

ग.ुर.न.कलम गु हा घडला तार ख वेळी व  ठकाण फयाद च ेनाव खुलासा 

पो ट 

धमाबाद 

ग.ुर.न.49/20230 

sec 
324,323,504,506,
143,147,148,149 
ipc  

गु हा घडला तार ख व ठकाण- दनांक 

12.03.2023 रोजी सायकंाळी 18.00 

वाजताच े समुारास फयाद च े घरासमोर 

सरजखोड तालकुा धमाबाद 

 
गु हा दाखल तार ख व ठकाण- दनांक 

12.03.2023 रोजी टेटस नंबर 34 

वेळ23.48 

 
दाखल करणार-पोहे का/2022 मठपती 
नेमणूक पो ट धमाबाद मोबाईल नंबर 

8390589720 

फयाद च े नाव-मबुीन बेग 

खल ल बेग वय 40 वष 

यवसाय शतेी राहणार 

सरज खोड तालकुा धमाबाद 

मोबाईल नंबर 7057846431 

 
आरोपीच ेनाव-1.  

आरोपी अटक -आरोपी अटक 

नाह  

सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी 
मांक 1 त0े5 यांनी गरै काय याची मडंळी जमवनू फयाद ची 

बह ण घर  रडत आल  व आरोपी यांनी माझा लहान भाऊ शादलु 

वेग यास यांनी हातातील लाकडान ेडो यावर मा न जखमी केले 
तसेच फयाद स भांडणे सोडवीत असताना Pयांनी हातातील 

काठ ने फयाद च ेउज या खो यावर मु कामार मारला व यातील 

इतर आरोपीन ेध काबु क  क न थापडबु यान ेमारहाण केल  व 

शवीगाळ क न जीव ेमार याची धमक  दल  वगैरे मजकुराच े

जबाब व न या.पो. न साहेबाच ेआदेशाने वर माणे गु हा दाखल 

क न पढु ल तपास कामी सपो न कत ेयां याकड े दले 

 
 
चपाती अ धकार -सपो न कत े  नेमणूक पो ट धमाबाद मोबाईल 

नंबर9730432436 

 
 
 

 


