
पो. टे. कंुडलवाड   गूरन 19/ 2023 कलम 363 भा. द. वी.   द.20/02/2023 

पो. टे चे 

नाव 

गु.र.न.व 

कलम 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण  फयाद  चे नाव  ह ककत 

कंुडलवाड   
गूरन 

19/2023 

कलम  

363  

भा. द.वी. 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ूघ.ता.वेळ व ठ कान :- 

द.19/02/2023  रोजी च ेवेळ 

सकाळ 10:00 त ेदपुार  

02:00वाजताच ेसमुारास 

कंुडले र मं दर समोर कंुडलवाड  

ता. बलोली  
 
 
 

ग.ूदा.ता.वेळ :  

द.20/02/2023 

रोजी 02:35 वा. 
टे.डा.  04 वर 

 
 
 
 

फयाद चे नाव  :- 

 बालाजी दादाराव देवक े वय 

39 वष यवसाय खाजगी 
नोकर  राहणार हटकर ग ली 
कंुडलवाड  ता. बलोली 
मो.9860081408 

 
आरोपी चे नाव :- अ ात 

 
पी डत मलु:े- 

1) अिमत बालाजी देवक े वय 

16 वष राहणार हटकर ग ली 
कंुडलवाड  ता. बलोली 
2) महावीर उ म ीराम ेवय 

15 वष राहणार कंुडलवाड  

ता. बलोली 
 
 

खलूासा :- सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  ठकाणी  फयाद चा 
मलुगा अिमत बालाजी देवक े वय 16 वष हा कंुडले र येथील भंडारा 
काय म म य ेगेला असता तो घर  परत आला नाह  व याच ेिम ाकडे 

शोध घतेला असता तसेच याच ेिम  महावीर उ म ीराम ेवय 15 वष 

हा देखील या यासोबत असनू तो पण दपुार  02 वाजेपासनू घर  आला 
नाह  फयाद न े याचा मलुगा व याचा िम ा या नातेवाईक व याचे 

िम ाकडे शोधा शोध क न िमळून आला नाह  हणनू कोणीतर  अ ात 

य न े याला फुस लावनू पळून नले े आहे वगैरे जबाब व न गु हा 
दाखल क न माननीय सपन े साहेब यांच े आदेशान े पुढ ल तपास psi 

सयूवशंी साहेब यां याकडे दला 
दाखल करनार :  

 PSO. ASI जमजाळ साहेब पो. टे. कंुडलवाड  मो.9975726838 

तपासीक अंमलदार:-  

psi सयूवशंी साहेब  पो. टे. कंुडलवाड  मो.9975802890 

भार  व चाज अिधकार  :-  

मा.Api कासल े साहेब मो.9823017330 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



iksLVs ukansM xzkeh.k nSfud xqUgs vgoky fn 20-02-2023 
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  
ukansM 

xzkeh.k   

 

xqUgk  ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k fnukad %&&  

fn-19-02-2023 jksth 

  18-00 oktrkps lqekjkl  

vkjksihps  /kkC;kps ikBhekxs  

eksdG;k tkxsr iadt uxj 

/kusxko  rk-ft- ukansM     

 
 
fn’kk o varj %&  
mRrjsl 02 fd-eh-   

 
   xqUgk  nk[ky-rk-osG-%& 

fnukad  20@02@-2023 

ps 00%04 ok 

LVs-Mk uksan Ø 02 oj  

xq-j- ua- @ vijk/k 

dzaekd   

108@2023  

dye  

324] 323] 504] 

 506] 34 ] Hkknoh 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 

 ‘ks[k  menq fi-‘ks[k fijlkc o; 40 

o”ksZ O;olk; Vk;j fjeksYM  nqdku  jk-

jgheiqj rk-ft- ukansM  

eks ua  9503317795 tkr eqLyhe  

 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&  

  

vkjksih vVd rk osG %& ukgh 
 
 
mf’kjkps dkj.k & fQ;kZnhus mipkj 
d#u vkt jksth iks LVs yk ;soqu 
rdzkj fnY;kus  
 

[kqyklk %& lknj fouarh  dh] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy fQ;kZnhus vkjksih ;kaps /kkC;koj  HkkaM.ks dk  djrk vls  
fopkj.;kl xsys vlrk vkjksih /kkck pkyd ;kus rqyk dk; dkjk;ps 
vls Eg.kqu gkrkr  ykdqM ?ksoqu fQ;kZnhps MksD;kr ek#u nq[kkir 
dsyh o fQ;kZnhpk fe= tQj gk lksMfo.;kl vkyk vlrk R;kP;k 
mtos gkrkP;k euxVktoG  ykdMkus ek#u eqDdk ekj fnyk o gkrkr 
fejph ikoMj ?ksoqu  tQj  ;kaps vkaxkoj Qsdys vkjksih caVh f’kans 
;kus  f’kohxkG d#u rqEgh iqUgk bdMs  vkYykl rj rqEgkyk c?kqu 
?ksrks vls Eg.kqu /kedh fnyh oxSjs epdqjkps  tckc o#u xqUgk 
nk[ky- 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 
 iksfu ?kksjckaM iks LVs ukansM xzkeh.k eks ua  9823333377  
rikfld vf/kdkjh %& 

 iksmifu ckykth ujoVs iks LVs ukansM xzkeh.k eks ua   8149863325 

nk[ky dj.kkj   
liksmifu Mh ns’keq[k iks LVs ukansM xzkeh.k eks ua 9307865842 
  ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh   

iksfu ?kksjckaM iks LVs ukansM xzkeh.k eks ua  9823333377 iksmifu 

ekf.kd gcMsZ  iks LVs  ukansM xzkeh.k eks ua  9823040224 gs fnukad 

20@02@2023 jksth ps 00%15 ok uksan ua- 03  oj jokuk 

?kVukLFkGko:u ijr %&HksV iqBs pkyq  

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

 

  



iksLVs f’kokthuxj nSfud xqUgs vgoky fn 20-02-2023 
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 
f’kokth 
uxj  
 
 

xqUgk  ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k fnukad %&&  

fn-19-02-2023 jksth 

  19-25 oktrkps njE;ku  , 

vkj  gkWVsyP;k cktqyk yscj  

dkWyuh dMs  tk.kkjs  jksMoj  

ukansM       

 
fn’kk o varj %&  
mRrjsl 500 feVlZ   

fcV dz 02   

 
   xqUgk  nk[ky-rk-osG-%& 

fnukad  20@02@-2023 

ps 00%15 ok 

 LVs-Mk uksan Ø 02 oj  

xq-j- ua- @ vijk/k 

dzaekd   

52@2023  dye   

160 Hkknoh 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  

x.kir  ckcqjko ‘ksGds o; 36 o”ksZ 

O;olk;  iksyhl ukbZd  2042 iks LVs 

f’kokthuxj eks ua  9095786011 

 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&  

  

 

vkjksih vVd rk osG %& ukgh 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh  dh] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy vkjksih gs , vkj gkWVsy P;k cktqyk yscj dkWyuh dMs tk.kkjs 
lkoZtfud fBdk.kh  jksMoj nk# fioqu  nk#P;k u’ksr  vkilkr 
ykB;k dkB;kus  ,desdkal ekjgk.k d#u >aqt d#u ,d nql&;kl 
t[keh djhr vlrkauk o ‘kkarrspk Hkax djhr vlrkauk feGqu vkys 
vkgsr R;kauk cankscLrkrhy vf/kdkjh o deZpkjh  ;kaP;k enrhus  
cGkpk okij d#u lksMfoys vkgs oxSjs tckc o#u xqUgk nk[ky- 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  

iksfu dkf’kdj  iks LVs f’kokthuxj  eks ua  9527988931 

rikfld vf/kdkjh %& 

iksgsdkW 738 eksjs iks LVs f’kokthuxj eks ua  8208062971   

nk[ky dj.kkj   
iksgsdkW 882 lq;Zoa’kh iks LVs f’kokthuxj eks ua  7722007988 
  ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh 

 iksfu dkf’kdj  iks LVs f’kokthuxj  eks ua  9527988931 iksmifu  

xk;dokM iks LVs  f’kokthuxj eks ua  9370933727 gs fnukad 

20@02@2023 jksth ps 00%30 ok uksan ua- 03  oj jokuk 

?kVukLFkGko:u ijr %&HksV iqBs pkyq  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& vkjksihrkl lhvkjihlh  41 ¼1½  ¼v½  izek.ks fn  20-02-2023 jksth  01%27 oktrk LVs Mkua  07 oj uksVhl nsoqu lksMys  vkgs  

 

 

 



पोलीस टेशन माळाकोळ  येथील AD NO 03/2023  दनांक 20/02/2023 

  पोलीस टे  गु हा र ज टर नंबर व कलम  गु हा पना का/ अ.  व दाखल फयाद चे नाव व प ा 
आरोपी अटक होय नाह  

हक कत 

माळाकोळ   आ. . 

 .03/2023  

कलम 

 174.cRPC  
 
 
 
 
 
 उिशराचे कारण.  

आज रोजी कागदप  ा  

झा यान.े 

  

 अम.ृ घडला तार ख वळे व 

ठकाण – 

दनाकं 09/02/2023 च े

20.12वाजता  स.द 

. व णुपरु   नांदेड  वाड 

मांक 52 उ रेस 60 Km 

 
 
 
 दाखल: 

- द 20/02/2023 

वेळ 11.08 वाजता 
टे डा.नोद न ं12. 

 
  
  

खबर देणार:- 

HC/2093 एस. 

के.बयास यवसाय 

नोकर  नमेणूक पो टे 

नांदेड ामीण 

 

 मयताचे नाव :-  

 
 
 
 
  

हक कत.  सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील मयत  बाई ह स कडनीचा आजार अस यान े  दनाकं 

8/2/2023 रोजी 16.00 वाजता अंजली हॉटेल हरा बोर  फाटा येथनू 

डायिलिसस कामी रेणुका हॉ पटल नांदेड यथेे शर र केल ेव पुढ ल 

उपचार कामे सद व णुपुर  नांदेड येथ े वाड मांक 52 म य े

आणनू शर र केल े असता ितस MO यांनी तपासनू दनाकं 

9/02/2023 रोजी 20.12 वाजता च ेपूव  मरण पाव याच ेकागदप  

आज रोजी PM होऊन झाले तपासाच ेमळू काम प  आज रोजी 
ा  झा यान े  मा. PSI आडे साहेब यांच ेआदेशान ेआ  दाखल 

क न पुढ ल तपास Hc 2308 राठोड कामी यां याकडे अिधकार :-

HC/2308 राठोड 

दाखल करणार: 

 npc 2180 िच टलवाड पो टे माळाकोळ  मो  
 पोलीस टेशन भार  

 psi आडे साहेब पो. टे.माळाकोळ  मो.न. 

 

 
 



पोलीस टेशन मु ामाबाद आ  नंबर 05/2023 कलम 174 crpc  द.20/02/2023 

पो टेचे 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 

मु माबाद 

आक मात  

05/2023 

क 

. 174/crpc  

आम.ृ घ.ता.वेळ.व ठकाण: 

द.19/02/2023 रोजी  13:40 

वा.सरकार  दवाखाना राजरुा 
(ब)ुता. मुखेड 

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

   आम ृदाखल ता वेळ:- 

 दनांक 20/02/2023  

वेळ 15:01 वाजता 
टे. ङा . मांक 19 वर  

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

खबर देणार:  

- र दप म णाजी सोनकांबळे वय 19 वष 

यवसाय ऊसतोड कामगार रा.अबुलंगा  
ता. मुखेड ज. नांदेड  

मोबाईलनबंर 9607501074 

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

FIR त दली का:- होय 

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

मयताचे नाव:- 

 म णाजी व ठल सोनकांबळे वय 45 वष 

यवसाय मजुर  रा. अबुलंगा ता..मखेुड 

 ज. नांदेड 

 

मयताचे कारण: - 

 यातील मयत आजार  पडून मृ य ूपावला 
आहे  

 
 

खलुासा:-सादर वनतंी क  ,यातील खबर देणार यांनी जबाब 

दला क  यांच ेवड ल आजार  पड यान े यानंा उपचार कामी 
देगलूर यथेे घऊेन जात असताना त े वाटेत थडंगार पड यान े

यांना स. द. राजरुा (ब)ु  यथेे नलेे असताना वै क य अिधकार    

यास तपासून मयत घो षत केल ेतर  मर याचे न क  कारण 

कळने कर ताचे जबाब दले  व न अक मात  मृ य ू दाखल 

क न पुढ ल  तपास कामी मा. सपोिन  आलीवार साहेब याच े

आदेशान ेपोना 1402 मह कर  यां याकडे दला 
----------------------- 
 

दाखल करणार.— 

पोहेका◌ ॅ2396 नरबाग    पो टे मु ामाबाद 

मो.न.ं9673848008 

तपािसक  अिधकार   : 
पोना 1402 मह कर मु माबाद मो न ं9765391402 

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

पो. टे . भार . अिधकार   

सपोिन आलीवार साहेब मो.न.8454021096 

 

 

 
 



पोलीस टेशन माळाकोळ  AD NO 04/2023 दनांक 20/02/2023 

  पोलीस टेशनचे 

नाव माळाकोळ  

 

 गु हा र ज टर नंबर व 

कलम 

 गु हा पना का/ अ. ./ ो ह /घडला व 

दाखल 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नंबर 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 

होय नाह  

हक कत 

पोलीस 

टेशनच ेनाव 

 माळाकोळ  

 आ. . 

 .04/2023 

कलम 

 174.cRPC  
 
  
 
 
 
 
  

 अम.ृ घडला तार ख वेळ व 

ठकाण  

दनांक 19/02/023 रोजी 
रा ी 15:00 वाजता  
स.द. लोहा   
 

उ रेस  15. कमी  
 
 
 दाखल: 

- द 20/02/2023 

वेळ 12.08 वाजता 
टे डा.नोद न ं17  

 
  
 

खबर देणार:-  

नामदेव रामधन राठोड व 

49 वष यवसाय नोकर  

HC/2308 नमेणूक पो ट 

माळाकोळ   

मो नंबर 92 84 5 36 640  

 
मयताच ेनाव :- 

 ओमकार माधव जाधव  

वय 24 वष राहणार च ड   

ता लोहा ज हा नांदेड  

 
 मरणाचे कारण:-  

वषार  औषध पऊन  

मृ य ू 

 
 
 

हक कत.  सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील मयत यान े दनांक19/2/2023 रोजी 15.00 वा. आपल ेराहत े

घर  कोणते तर  वषार  औषध प यान े यास उपचार कमी यतेे 

शर र क न या यावर उपचार चाल ूअसताना मरण पावला आहे 

याचे ेतावर P. M. होऊन झाल े तपासाच ेमूळ कागदप  खबर 

देणार यांनी आणनू हजर के याने A. D.दाखल क न  रोजी वगैरे 

पीएम झा यानतंरच ेकागदप े पो टेला हजर के याने मा. PSI आडे 

साहेब यांच े आदेशान े आ  दाखल क न पुढ ल तपास कामी 
HC2308 राठोड यां याकडे दला आहे.   

 
तपासी अिधकार :- 

HC2308 राठोड पो टे माळाकोळ  

दाखल करणार:- 

NPC/2180 िचठलवाड  पो टे माळाकोळ  मो नंबर 9420914127 

 पोलीस टेशन भार  

 psi आडे साहेब पो. टे.माळाकोळ  मो.न. 

 



 

पोलीस टेशन धमाबाद गु.रन.35/23 कलम 324, 323 ,504, 506 ,34 ,भादवी 
 

पो ट  ग.ुरन गु हा घडला तार ख वळे ठकाण फयाद :-  आरोपी:- खुलासा:- 

धमाबाद ग.ुरन. 

35/2023 

कलम  

324, 323 
,504, 506 ,34 

,भादवी 
 

गु हा घडला तार ख वळे ठकाण 
दनाकं 19 /02 /2019 रोजी वेळ 

10.30 त े10.45 वा. समुारास मोज े

बाळापुर फयाद च े लॉ टंगच े

शेतात धमाबाद 

 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ:  

दनाकं 20 /2/ 2023  

च े 14.36 वाजता  
 न द नंबर 16 वर 

 
 
 

फयाद :- 

शेख अषद पी . शेख खाजा िमया 
भाई ब ीस वष यवसाय शेती 
राहणार बाळापुर ता धमाबाद 

मो. 99 75 69 0420 

 
 

आरोपी:- 
 

सादर वनतंी क  वर न मुद तार ख वेळ व ठकाणी यातील 

आरोपीताने सगंणमत क न फयाद  यास आपन े खतेक  मोजणी 
नह  हुई तमुन ेखते यू बेज दया या कारणाव न मा याशी वाद 

घालनू िशवीगाळ क न आरोपी मांक एक यान ेहातात लाकूड घऊेन 

फयाद च े दंडावर मा न दखुापत केल ेव आरोपी मांक दोन तीन 

चार यान ेनाथा बु यान ेपाठ वर पोटात वर मु का मार मारला त ्

तेव यात फयाद चा लहान भाऊ हा सोडव यास आला असता या 
सह  िशवीगाळ केल ेवर ल लोकांनी िशवीगाळ क न जीवे मार याची 
धमक  दली वगैरे मजकुराचा फयाद व न मा.पो.िन.साहेबांच े

आदेशान ेवर माण ेगु हा दाखल क न पुढ ल तपास कामी सहायक 

पोलीस उपिनर क मसलेकर यां याकडे दे यात आला आहे. 

 
दाखल करणार: 

-पोहे का 2016 नागरगोजे पो ट धमाबाद 

तपास कामी  
सहायक पोलीस उपिनर क मसलेकर पो ट धमाबाद 



 
         

                                    
   

 

                                            
  

 

 
     

   
    

   
    

  
  

 
   

 
 

    
   
  

 
 

  
    

   
    
    
    

 
  

  
  

  

    
   

    
     
    

           
          

    
         

           
          

   
 
    

       
 

   
         

 

  

 



पो टे  उमर   ग.ु र न 38/2023 कलम 363 भाद व दनांक- 20/02/2023   

ज हा/ठाणे  गरुन.घडला /गु हा दाखल/ 

ा  द. वेळ 

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

   हक कत  

, उमर   गु हा घडला.ता वेळ 

ठकाण 

द. 6/02/2023 

09.00 च े

सुमारास फयाद चे 
राहते घर रापतवार नगर 

उमर  ते नूतन कॉलेज 

उमर   

दशा व अंतर 

उ रे  1 क.मी 
गु हा दाखल तार ख 

वेळ  

दनांक- 20/02/2023  

रोजी  16.48 वा. 
न द 16 वर  

गुरनं— भाग 5 

गु. र .न. 

38/2023  

कलम   

363 

भाद व 

 
 
 
 

उिशराचे  आज  

आज रोजी पो टे ला 
येऊन फयाद द याने 

 
 
 
 
 
 
 

फयाद चे नाव:- 

मोहन ल मण जामदार व 

४८ वष जात हावी रा. 
रापतवार नगर.उमर   

 
 
 
 

आरोपी----- 
 
 
 
 

आरोपी अटक :-- नाह   

खुलासा-----सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी यातील फयाद ची मुलगी ह च ग लीतील मुलगा 
नामे वशाल चांद ू टकेकर यांनी तीस फुस  लावून पळून 

गेले आहे वगैरे त ार व न व न मा. पो.िन साहेब  यां या 
आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास  मा. स.पो.िन 

करे सर 

 

तपािसक अंमलदार – 

 स.पो.िन करे सर 

 

भार  अिधकार  – 

पो.िन भोसले मो. नं 703883358 

आरोपीचे पूव इितहास----नाह   

 

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई----नाह   

 
  



पोलीस टेशन कनवट येथील दैनं दन अहवाल  द.20/02/2023 

पो. टेचे.नाव ग.ुर.नं.व कलम ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण द. 

अतंर 
फयाद चे नाव प ा मो.नं.व. 

आरोपीच ेनाव प ा मो न.ं 

खुलासा 

कनवट  ग.ुर.न.ं 

47/2023 
 कलम 

324,323, 
504,506,34  

भाद व  

 

 ग.ुघ.ता.वेळ.व ठकाण  

द. 20/02/ 2023  रोजी 
दपुार  14.30.वा. च े

फयाद या घरासमोर 

मोज ेबोधड  ख ू

ता. कनवट  

 
द णसे 20 क. मी  
 
 

गु हा दाखल तार ख वेळ 

द.20/02/2023 

वेळ 19.42 वा.  
टे.डा .41वर  

फयाद चे नाव.   

कृ णा जगं ूसीडाम.  वय 

27 वष यवसाय रोज 

मजुर  राहणार गोधड   

खुद.  ता. कनवट ज. 

नांदेड  

 मो. न ं. 8767412490 

 
 
 

आरोपीचे नाव. ;-     

 
 
 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद च े

व डलांन े 500 पय े खचा साठ  यांच े मालकास मािगतल े असतात 

यानंी 200 पय े दले या न ेयातील फयाद च ेव डलांन े यांचा भाऊ 

माधव मानकू िसडाम यास सांिगत यान े त ू व डलांस पैस े का देत 

नाह स या कारणाव न त डावर गालाजवळ बड यान ेमा न जखमी 
क न दखुापत केली व मानकु जंग ु िसडाम यांनी रेणकुाबाई जंग ू

िसडाम व उषा कृ णा सीडाम यांना लाथा बु यान े मारहाण क न 

िशवीगाळ क न जीवे मार याची धमक  दली वगैरे मजकुरा या 
जबाब व न मा.पोनी साहेब यां या आदेशान े गु हा दाखल क न 

पोहेका 1805 पांढरे साहेब यां याकडे दल े

 
दाखल करणार 

npc 2355 मालवाड पो. टे. कनवट मो. 7768853060 

तपासी ;- 
पोहेका 1805 पांढरे साहेब पो. टे. कनवट. मो. न.ं  7745001805 

भार  अिधकार . 

.पो.िन. बोरस े मो. न.ं 9309737394  

आरोपीचे पूव इितहास----नाह   

आरोपीवर केलेले ितबंधक कारवाई----नाह   

 



iksLVs brokjk nSfud xqUgs vgoky fn 20-02-2023 
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 
brokjk  
 

iukdk ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k fnukad %&&  

fn-17-02-2023 jksth nqikjh 

15%13 ok panudqekj ;k 

ukokus ts Qslcqd vadkÅV 

o:u  

   

 
fn’kk o varj %&  
iqosZl 01 fd eh    

 
 iukdk nk[ky-rk-osG-%& 

fnukad  20@02@-2023ps 

16%42 ok LVs-Mk uksan Ø 25 

oj  

iukdk @ vijk/k dzaekd  

iukdk %&& 

 74 @2023  

Dye 

 501 Hkknoh   

 

 

 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  

O;daVs’kpk;Z xq: y{e.kkpk;Z o; 

65 o”ksZ dke/kank eagr jk xkMhiqjk 

ukansM  

 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&  

vkjksih vVd rk osG %& ukgh 
 
mf’kjkps dkj.k %&&&  
vktjksth iksLVsyk ;sÅu rdzkj 
fnys o:u  
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh  dh] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihus vkiys Qsl cqd vdkaÅV o:u fQ;kZnhps cnukeh djr lektkr 
izfrek dj.;kps mn’kkus pqdhph o cnukeh dkjd etdqj izlkfjr dsyk 
oxSjs tckc o#u xqUgk iukdk nk[ky- 
 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 

iks fu /kcMxs iksLVs brokjk eks ua 9552520363 

rikfld vf/kdkjh %& 

iksmifu eqfuj iksLVs brokjk eks ua 9923697166 

 nk[ky dj.kkj %&& 

 iksmifu jkBksM iksLVs brokjk eks ua 9623259955 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh --- 

 iks fu /kcMxs iksLVs brokjk eks ua 9552520363]] fM vks iksmifu jkBksM 

iksLVs brokjk eks ua 9623259955 ]]gs fnukad 20@02@2023 jksth ps 16%58 

ok uksan ua- 26  oj jokuk 

?kVukLFkGko:u ijr %& 

 fnukad 20@02@2023 jksth ps 17%31 ok uksan ua- 27  oj ijr 

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

 

 

 



iksLVs oftjkckn nSfud xqUgs vgoky fn 20-02-2023 
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 
oftjkckn  
 

xqju ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k fnukad %&&  

fn-19-02-2023 jksth 21%30 

rs 22-15 ok ps lqekjkl 

vk;qosZfnd egkfon;ky; 

leksjhy csdjh lekjs ukansM  

 
fn’kk o varj %&  
mRrjsl 01 fd eh    

 

xqju nk[ky-rk-osG-%& 

fnukad 20@02@-2023 

ps  16%48 ok 

 LVs-Mk uksan Ø 22 oj  

xqju @ vijk/k dzaekd  

xqju 

53@2023  

dye  

307]143]147]148]149]

504]506 Hkknoh  lg 

dye 4@25 Hkkgdk 

 

 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  

lqjt ekjksrh xPps o; 16 o”kZ 

O;olk; f’k{k.k tkr ckS/n jk 

vakcsMdj uxj ukansM 

eksua 7249807905 

 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&  

 

vkjksih vVd rk osG %& ukgh 
 
mf’kjkps dkj.k %&&&  
vktjksth fQ;kZnhps ,e-,y-lh 
tckc izkIr >kkY;kus  
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh  dh] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihrkauh xSjdk;n;kph eaMGh teoqu fQ;kZnhl ekxhy HkkaM.kkps 
dkj.kko:u o f’kokth egkjkt iqrG;k toG >kysY;k ckpkckphps dkj.kk 
o:u f’kohxkG d:u pkdqus] dM;kus fQ;kZnhP;k MksD;koj] ekusoj] 
[kkn;kaoj] mtO;k cktqP;k HkdkGhoj o gkrkoj ek:u ftos ekj.;kpk 
iz;Ru dsyk o ftokfu’kh Bkj ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs fQ;kZnh ps 
,e,ylh tckc o:u xqUgk nk[ky d:u ek iksfu lk ;kaps vkns’kkus 
xqUg;kpk iq<hy rikl liksfu tenkMs ;kauk ns.;kr vkyk 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 

iks fu HkaMjokj  iksLVs oftjkckn  eks ua 9923696860 

rikfld vf/kdkjh %& 

liksfu tenkMs iksLVs oftjkckn eksua 9890396652  

 nk[ky dj.kkj %&& 

 liksfu nRrk=; eaBkGs iksLVs oftjkckn eksua 8237703777 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh --- 

ek-Jh- panzlsu ns’keq[k lk mifoiksvf/k mifo ukansM ‘kgj eksua 

9765390333] iksuh Jh txnh’k HkaMjokj iksLVs oftjkckn eksua 

9923696860] liksfu tenkMs iksLVs oftjkckn eksua 9890396652 ]]gs 

fnukad 20@02@2023 jksth ps 17%24 ok uksan ua- 23  oj jokuk 

?kVukLFkGko:u ijr %& 

 fnukad 20@02@2023 jksth ps 17%47 ok uksan ua- 24  oj ijr 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 



iksLVs f’kokthuxj nSfud xqUgs vgoky fn 20-02-2023 
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 
f’kokth 
uxj  
 

xqju ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k fnukad %&&  

tkusokjh 2020 ps 10-00 iklqu 

rs tqu 2022 ps 00-00 ok ps 

njE;ku 

 
fn’kk o varj %&  
if’pesl 01 fd eh    

 
 xqju nk[ky-rk-osG-%& 

fnukad 20@02@-2023 

ps  17%41 ok 

 LVs-Mk uksan Ø 27 oj  

xqju @ vijk/k 

dzaekd  xqju 

53@2023  

dye  

420]467]468 

]471 Hkknoh   

 

 

 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  

ek-Jh v’kksd fi- ‘kadjjko 

pOgk.k o; 55 o”kZ fo/kku lHkk 

lnL; Hkksdj ernkj la?k] ft 

ukansM ekth eq[;ea=h ] egkjk”V~ 

] tkr ejkBk fganq  

 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&  

vKkr 

 

vkjksih vVd rk osG %& ukgh 
 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh  dh] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihuh vKkr 
vkjksihus d:u fQ;kZnh Jh v’kksdjko pOgk.k ¼ ekth eq[;ea=h lk ] ekth lkoZtfu cka/kdke 
ea=h o fon;eku vkenkj fo/kku lHkk Hkksdj ½ ;kaps tqU;k ysVjgsMoj R;krhy eqG etdqj 
gVoqu o dsoG fQ;kZnhph lgh dk;e Bsoqu R;koj cukoV etdqj VkbZi d:u rks nLr,sot 
[kjk vlY;kps Hkkloqu R;kp ysVjiWMpk xSjokij d:u [kksV;k etdqjkps cukoV  i= r;kj 
dsyh fofo/k lektkr ‘kadkdq’kadk fuekZ.k d:u izfrekguu dj.;klkBh o tursr xSjlet 
fuekZ.k dj.;kP;k mnns’kkus R;k i=kr ejkBk vkj{k.kk [kksVk mYys[k d:u R;kpoj rRdkyhu 
ek-Jh- m/noth Bkdjs ;kaP;k ukokus fygqu fQ;kZnhph Qlo.kqd dsyh o oXkSjs rdzkjh tkod 
dzekad v’kap@foll@Hkksdj@309@2023 fnukad 20@02@2023 vtkZo:u ek mifoiksvf/k Jh 
panzlsu ns’keq[k lks ;kaps vkns’kkus xqUgk nk[ky d:u iq<hy rikl vkEgh iksfu f’kokthuxj 
ukansM djhr vkgksr- 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 

iksfu furhu dk’khdj iksLVs f’kokthuxj eksua 9527988931 

rikfld vf/kdkjh %& 

iksfu furhu dk’khdj iksLVs f’kokthuxj eksua 9527988931 

 nk[ky dj.kkj %&& 

 iksfu furhu dk’khdj iksLVs f’kokthuxj eksua 9527988931 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh --- 

ek-Jh- panzlsu ns’keq[k lk mifoiksvf/k mifo ukansM ‘kgj eksua 9765390333] iksfu furhu 

dk’khdj iksLVs f’kokthuxj eksua 9527988931 ]]gs fnukad 20@02@2023 jksth ps 18%03 ok 

uksan ua- 28  oj jokuk 

?kVukLFkGko:u ijr %& 

 fnukad 20@02@2023 jksth ps 18%27 ok uksan ua- 29  oj ijr 

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

 
  



        
 

  
     

          
  

              
        

        

                  

  
  

    
  

       
        

      
          
        

  

  
        

        
            

                    
  
                  

                  

    
        

        
      
    

  
      

  
        
        
        

        
      

  

                            
                

                
                      

              
                  

                
          

  

    
            

  

    
        
    

      
        

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

  



पोलीस टेशन कंुटूर  गुरण ंन ं29/2023 कलम 381 भादवी  माण े द.20/2/2023 

पो. टेच े

yनाव 

गुरण ंव कलम गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताचे नाव व प ा 
खुलासा  

कंुटूर  गुरण ं 

29/2023 

 कलम 

 381  भादवी   
          
 

 गलेा मा –-- 

कोकलँड  मशीन 

TELCON LTD 

कंपनीची 
 कमती अंदाज े

20,00,000/– पय े 

 

 गु हा घडला  ता. वेळ व ठकाण =- 

द 01/12/2019 त े द.1/2/2022 

पावतेो  हपरगा  िशवार वेळ न क  

नाह   

 
दशा    — 

 प मसे  24  कमी  
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:-  

द 20/2/2023  

च े   18:31 वा 
 टे.डा न द  18 वर  

 

उिशराच ेकारण — आज पावतेो 
मशीन परत करेल हणून वाट 

पाहून मशीन न द यान ेआज रोजी 
पो टे ला यऊेन जबाब  द यान े 

 फयाद चे नाव प ा -_-   

परमे र जजा गावडे वय 40 

वष यवसाय गु ेदार राहणार 

भाटेपुर  ता ज जालना 
 मो. न ं94 20 22 10 99  

 
 आरोपीचे नाव प ा —---- 

 
 
 
आरोपी अटक :  नाह  —  

 सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद ची कोक लडँ  मशीन TELCON 

LTD कंपनीची Type – 497 NA  याचा 
Attachment  Type – B/हं DOZAR कमती अंदाज े

20,00,000/– पयाची फयाद चा सुपरवायझर 

ाने र मा ती ित के हा लबाड या इरा ान े

वतःच ेफाय ासाठ  जानेवार  2022 या समुारास  

चो न नलेी वगैरे फयाद दली व न वर माण े

गु हा दाखल क न पुढ ल तपास माननीय सपोिन 

साहेब यां या आदेशान े  psi अटकोरे सा  यां याकडे 

दे यात आला  
 

दाखल करणार–  

Hc 2485 पवार पो टे कंुटुरमो न ं9637706877 

तपास  

Psi अटकोरे साहेब पो टे कंुटुर मो न ं8679182128 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 



पो. टे. कंधार ग.ुर.न.41/2023 व कलम 363 IPC द.20/02/2023 

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 

 41/2023 

कलम  

363 IPC  

घडला:- 
 द.14/02/2023  च े

15.00 त े16.00 वा 
समुारास मो उमरगा 
 (खो )ता. कंधार   

 
पवूस 25 कलोमीटर. 

 
 
 गु हा दाखल:- 

द.20/02/2023 

वेळ 15.54 टेशन 

डायर  न द 19 वर. 

 
 
 

फयाद चे नाव  ;  

हानमंत पता भीमराव क े   वय 

58 वष यवसाय -शेती रा. 
उमरगा( खो ) ता. कंधार 

नंबर.9545255940. 

 
FIR त दली का:- होय 

 
आरोपी नाव व प ा: 1) अ ात 

 
 
 

 आरोपी अटक:- --- 

 

खलुासा;   सादर वनतंी क  यातील नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद  हा आताच ेघर  पाहुण ेआ यान ेपाहुण ेव इतर माणस फयाद चा 
भाऊ गो वदं क े यांच ेघर  बोलत बसल ेअसताना यातील फयाद ची मलुगी 
नाह  ह  घर  दसली नाह  बेप ा झाली तीच कुणीतर  अ ात य न ेअ ात 

कारणाव न पळून नले े आहे तर  अ ात य व   मा. पो. िन साहेब 

यां या आदेशान ेवर माण ेगु हा दाखल.  

 
दाखल करणार:- 

  Asi कागण े पो  टे. कंधार 
 
 तपासी अंमलदार:  

psi मखेुडकर कंधार  

 
पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व . 

  मा. पो.िन पडवळ साहेब. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

  



पो. टे वमानतळ गुरन ं 61 /2023 कलम324,323,504,506,34 IPC 
 

अ. 
. 

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

 िज हानांदडे, 
पो. टे. 
िवमानतळ 

ग.ुघ.ता.वेळ व  

ठकाण – 

द.18/02/2023 

रोजी सायंकाळ  

17.00  वा.चे 
सुमारास फयाद च े

वड लाचे घरासमोर  

कामठा (ख)ु नांदेड  
 
गु हा दाखल ता.व 
वेऴ – 

द.20/02/2023  

वेळ 21.25 

टे.डा.न.ं40 
 
 

पो. टे वमानतळ  

गरुनं   
61 /2023 
 कलम 
324,323,504, 
506,34 IPC 

फयाद  – 

 
 
आरोपी – 

 

खलुासा -सादर वनंती क ,वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी  
यातील आरोपीतांनी सगंणमत क न फयाद चे चुलत 

भावांना  जनेु भांडणाचे कारणाव न वाद क न आ. ं .1 याने 
फयाद चा भाऊ मुजीब यास हातातील रॉडने पाठ वर मा न 

दखुापत केली व फयाद चा मुलगा म य थी गेला असता 
यास पण रॉडने डो यात मा न दखुापत केली व शेख 

साजीद याने मुबीनचे डा या खां ावर गजाळ ने मा न 

दखुापत केली व फयाद  म य थी गेले असता लुकमान शेख 

खलील याने  पाठ वर लाथाबु याने मारहाण केली व  मु का 
मार मारला व सवानी िमळुन जवे मार याची धमक  दली 
वगरेै मजकुराचे जबाबव न मा.पो.िन.सा.यांच े आदेशाने 

गु हा दाखल क न तपासकामी  ASI पांचाळ यांचेकडे दला  
दाखल करणार – 

NPC 2609आकमवाड मो.नं.8805647079  

तपास करणार – 

 ASI पांचाळ मो.न.ं9423437844 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

  



iksLVs foekurG nSfud xqUgs vgoky fn 20-02-2023 
 

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 
foekurG  

 

iukdk ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k fnukad %&&  

fn-20-02-2023 jksth osG 

15%42 ok ps  lqekjkl 

pSrU;uxj ukansM  

   

 

 
 iukdk nk[ky-rk-osG-%& 

fnukad  20@02@-2023 

 ps 17%44 ok  

LVs-Mk uksan Ø 30 oj  

iukdk @ vijk/k dzaekd  

iukdk %&&  

127 @2023 

 dye  

507 Hkknoh   

 

 

 

 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 

 bjQku ‘kgk nkÅn ‘kgk o; 40 

o”ksZ O; gsYij jk uqjk.kh e’thn 

ekxs vkljkuxj ukansM  

eks ua 9146830290 tkr eqfLye  
 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&  

 

 

vkjksih vVd rk osG %& ukgh 
 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh  dh] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihus  fQ;kZnhps eksu  oj vkjksihps eks ua     oj dkWy d:u vkjksih  
fgus fQ;kZnhl rq xVkps 60000 : ?ksrysys iSls d/kh ijr nsrs vls Eg.kqu 
yodj iSls ijr fnys ukgh rj rqyk o rq>;k eqykyk ikgqu ?ksrks Eg.kqu 
ftos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs etdqjkps tckcko:u iukdk nk[ky 
d:u fMvks lkgsc ;kaps vkns’kkus iq<hy dk;Zokgh dkeh iksgsdkW@1334 tk/ko 
;kaps dMs fnyk  
 
 

 

 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& 

iks fu dkdkMs  iksLVs foekurG eks ua 9923131121 

rikfld vf/kdkjh %& 

iksgsdkW@1334 tk/ko iksLVs foekurG eks ua 8806859640 
 

 nk[ky dj.kkj %&& 

 iksgsdkW@1986 dkuxqys iksLVs foekurG eks ua 9657707486 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh --- 

iksmifu jsMsdj iksLVs foekurG eks ua 8275969006--]]gs fnukad 

20@02@2023 jksth ps 17%44 ok uksan ua- 30  oj jokuk 

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

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

  

  



                        fn 20-02-2023  
  
 

                      
      

  
  

 
 

 
  

 
  

  
 

   

    
fBdk.k fnukad %&&  
  

    
    

   
  

  
 

   
 

     
    
 

    
        
       

     
 

      

 

            
          
        
         

         
            
          

 
  

            
  

 

  
        

 

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

 

  



िदनांक20.02.2023 



िदनांक20.02.2023 

 
 

  



   14     

 
  

 
 

 

 
   

  

   
  

  

    
  .  

  
  

    
  31 

    

  -  

 

 
       

     
   

 
   

eks.u 9884884669 
 

   
 eks.u 9823341515 

 



पो टे 
दगलूर 88 / 2023  

कलम  
224 भादवी   
  
 
 
 

20.02.2023  
रोजी  16.15  वाजता  
नागरी ाथमीक  
आरो या  क   देगलुर  
ता देगलुर  
 
 

  20.02.2023 रोजी 
 वेळ 20.46  वा.  
 न द नं. 34 वर 

 

-  
रामचं   गंगाराम  तेलंगे 
वय 49  वष यवसाय 
– नोकरी  पो हे कॉ 
1192  
ने पो टे देगलुर  
  मो नं 9552033040 .  
 

 

सादर िवनंती की वर नमुद ता वेळी व िठकाणी यातील आरोपी यास   
NBW  वॉरं ट RCC NO 19/2019 म ये अटक  क न मा . यायालयासम   
हजर  केले असता व यास मा. यायालयाने  कोठडी सुनावली असता  तो आमचे 
कायदेशीर रखवालीत असताना  वैदयिकय तपासनी  करत असताना  नजर 
चुकवून  पळुन गेला आहे वगैरे  िफय दी  व न गु हा दाखल  

पो. ना 507 कदम .ने   पो. टे. देगलुर 
 :- ASI िमरदोडे सर ने पो टे देगलूर  

पो. िन. सोहन माछरे साहेब मो.नं. 9168751555 
 – 

1.मा .उपिवभािगय पािलस अिधकारी ी .सिचन सांगळे  साहेब  उपिवभाग देगलुर  
मो नं 9823524529 
2. मा  पो. िन. सोहन माछरे साहेब मो.नं. 9168751555 
3. ASI िमरदोडे सर ने पो टे देगलूर  
  मो नं 9049319591  रवाना वेळ – 22.55       नोद नं -40  

NBW WARANT RCC NO 19/2019  294, 323, 504, 506 IPC

 

  



        

 

   
   
   

   
  

  
 

   
 

    

  
 

  

   

 
  

 
 
 
 
 

     
    

   
   

  
   

 

 

    
 
 

       
     

     
  

  
      

       
         

   
      

      
    

    
  

    
  
  

    
  

 


