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† ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ÷Öã ¸ü −ÖÓ
−ÖÓ šüÖ Öê
ú»Ö´Ö

÷Öã ‘Ö ŸÖÖ ¾Öêôû
×šüúÖ Ö

÷Öã ¤üÖ ŸÖÖ
¾Öêôû

×±úµÖÖÔ¤üß

1

×ÃÖ›üúÖê

453/17
कलम 324,
323,504,
506,34
भादवी

01/07/17
रोजी 18.00
वा.
सुमारास,
सौभा य
चौकाचे पुढे
मशाम
भुमीसमोर
हसुल
टी.प टकडे
जाणारे
मेनरोडवर,
एन11,
हडको,
औरं गाबाद

01/07/1
7 रोजी
00.50
वा.

िवजय िव ल जाधव
वय32वष धंदा
खा.चालक
रा. मयुरपाक
हसोबा
मं दरजवळ,
रा. घोडेगाव ता.
खुलताबाद
िज.औरं गाबाद.

2

×ÃÖ›üúÖê

454/17
फे ुवारी
कलम 376 2017 ते
(2) N,420, द.26/6/20
406,323,
17 पावेतो
504,
भादवी

01/07/1
7 रोजी
16.41
वा.

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß
वय 27 वष
रा. औरं गाबाद

†Ö¸üÖê¯Öß

द
ं ाई आय 10
कार
.MH20CS5
937 चा चालक
रघुनाथ
एकनाथ औताडे
वय36वष धंदाः
ापार रा.
हसुल,
िपसादेवीरोड,
सैलानीबाबा
दगाजवळ,
औरं गाबाद व
याचे दोन
साथीदार नाव
प ा मािहत
नाही
िवलास
नारायण लंभे
रा. घाटशे ां
ता.क ड िज.
औरं गाबाद

†™ü ÷Öê»Öê»ÖÖ
 ´ÖÖ»Ö
ŸÖÖ
¾Öêôû

×´ÖôûÖ ‘Ö.³Öê™
»Öê»ÖÖ ß “ÖÖ
´ÖÖ»Ö ü×¤ü. ¾Ö

ŸÖ¯ÖÖÃÖ

ÖËã»ÖÖÃÖÖ

पोह/
2565
िड.एच
राठोड
97646
09499

वरील ता. वेळी व ठकाणी यातील फयादी व
यांचा भाऊ राजु िव ल जाधव एका मो.सा.वर
तसेच यांचे गावातील ाने र शंकर जाधव व
र वं अंबादास रोकडे असे एका मो.सा.वर घरी
जात असतांना यातील आरोपीने याची वर नमुद
कार ही डावे बाजुने ओ हरटेक क न पुढे नेली व
पुढे थांबुन फयादीस व याचे साथीदारांना,
तु ही मो.सा. वि थत का चालिवत नाही व
आ हाला साईड का देत नाहीअसे हणुन वाद
घालुन चौघांना िशिवगाळ क न हाताचापटाने व
लाथाबु याने मारहाण क न यांचेपैक एकाने
याचे हातात असले या लोखंडी मोटारने
फयादीचे डो यात म यभागी मा न डोके फोडु न
गंभीर जखमी क न जीवे मार याची धमक
दली हणुन गु हा दाखल

पोउप
िन
सागर
कोते
94234
68992

उिशराचे कारणः फयादीने आज रोजी फयाद
द याने.

†×¬Ö

खुलासाः नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील
आरोपीने फयादीस िव ासात घेवुन ल ाचे
आिमष दाखवुन फयादी या वडीलांचे िन¾Öé ीचे
पैसे खच क न फयादीची फसवणुक के ली व
यांचे वेळोवेळी शारीरीक शोषण के ले हणुन
गु हा दाखल.
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4

5

”ûÖ¾Ö Öß 177/17
ú»Ö´Ö 354
†Ö (›ü)
506 ³ÖÖ¤ü×¾Ö
ÃÖÆü ú»Ö´Ö 8
¾Ö 12 ²ÖÖ»Ö
»Öï÷Ößú
†ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü
ÃÖÓ¸üÖú
†¯Ö¸üÖ¬Ö úÖ.
‹´Ö.
432/17
¾ÖÖôãû•Ö कलम 65
(Ö )
´Öã ¤üÖ úÖ

18/6/17
2/7/17 †»¯Ö¾ÖµÖß−Ö ×¯Ö›üßŸÖÖ
¸üÖê•Öß 17.00 ¸üÖê•Öß
×±úµÖÖÔ¤üß
¾ÖÖ
16.22 ¾ÖÖ ¸üÖ. ü †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü

ŸÖê•ÖÃÖ †¿ÖÖêú
¬ÖãŸÖ›êü ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì
¸üÖ. ³ÖÖ¾ÖØÃÖ÷Ö¯Öã¸üÖ
¯Öêšêü−Ö÷Ö¸ü
÷Öã»ÖÖ²Ö×¾ÖÀ¾Ö
†¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü
†Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü

¯Öß ‹ÃÖ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ¾Öê ¾Ö ×šü µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö¸üÖê¯Öß Æêü
†ÖµÖ
†ÖêôûÖß“Öê †ÃÖã−Ö ×¤ü 18/6/17 ¸üÖê•Öß“Öê 17.00 ¾ÖÖ
¬Ö−Öê¬Ö¸ü ÃÖã ²ÖÖê»ÖÖ¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ‹ú™êü ¯Ö ÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ
‘Öê¾Öã−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ÆüÖŸÖ ¬Öºþ−Ö •Ö¾Öôû †Öêœãü−Ö ´Ö−ÖÖÃÖ
»Ö••ÖÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †ÃÖê éúŸµÖ êú»Öê ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü“Öß ´ÖÖÆüßŸÖß
úÖê ÖÖÃÖ ×¤ü»µÖÖÃÖ ²Ö‘Öã−Ö ‘Öê‡Ô−Ö †¿Öß ¬Ö´Öúß ×¤ü»Öß
ÃÖ¤ü¸ü ×±úµÖÖÔ¤üß †»¯Ö¾ÖµÖß−Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖã−Ö
éúŸµÖ êú»Öê ´Æü Öã−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖÖ»Ö.

1/07/17
¸üÖê•Öß 17.30
¾ÖÖ †Ö²²ÖÖÃÖ
¯Öê™ÒüÖê»Ö
¯ÖÓ¯ÖÖ•Ö¾ÖôÌû
‹´Ö ¾ÖÖôãû•Ö
†Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü

02/07/
2017
¸üÖê•Öß
00.33 ¾ÖÖ

ÃÖÓ×¤ü¯Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü
×ÃÖ¸üÃÖÖ÷Ö¸ü ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖÔ
¬ÖÓ¤üÖ −ÖÖîú¸üß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ²Ö.−ÖÓÓ.264
®Öê.÷Öã−Æêü ¿ÖÖÖÖ
†Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü

³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ²Öã¬ÖÖ•Öß
†Ö›ü×÷Öôêû ¾ÖµÖ
40 ¾ÖÂÖÔ
¸üÖ. †Ö²²ÖÖÃÖ
™ÒüÖ−ÃÖ¯ÖÖê™Ôü •Ö¾Öôû
¯ÖÓœü¸ü¯Öã¸ü ŸÖÖ.×•Ö.
†Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü

¯ÖÖêÆü/
249
†ÓŸÖ¸ü¯Ö
98230
5024
9

×´ÖôÌûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 676/- ºþ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ
†ÃÖê »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»Öê ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü 180 ‹´Ö.‹»Ö “µÖÖ 13
²ÖÖ™ü»µÖÖ
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß ÆüÖ †Ö²²ÖÖÃÖ ¯Öê™ÒüÖê»Ö ¯ÖÓ¯ÖÖ•Ö¾Öôû
×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²ÖêúÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ×¸üŸµÖÖ ¾Ö×¸ü»Ö ¯ÖÏÖê¾Æüß²Öß¿Ö−Ö
÷Öã−ÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ²ÖÖôû×¾ÖŸÖÖ−ÖÖ ¾Ö ×¾ÖÎúß ú¸ü µÖÖ“µÖÖ
ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ´Æü Öã−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖÖ»Ö.

‹´Ö.
¾ÖÖôãû•Ö

20/06/17

02/07/
2017
¸üÖê•Öß
17.06
¾ÖÖ

गंगुबाई साहेबराव

अ ण साहेबराव

पोह/

गेलल
े ा मालमाल- 22,000 – पये

जाधव वय 50 ¾ÖÂÖÔ ü

जाधव.रा सदर

377

सो याची 11

देवरे

कमंतीची 5

मो.नं

यात 500

433/2017
ú»Ö´Ö 380
³ÖÖ¤ü¾Öß

रोजी 16.00
ते 20.00
वाजे या
दर यान

कमंती ची

ॅमचीचैन 2) 10,000 – पये
ॅम सो याची अंगठी 3,000
पयाचेदोननोटा व 2000

पये

पयाची

8888

एक नोट.

िसडको

4011

नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी हा

महानगर -1

99

फयादी चा मुलगा असुन फयादी

ीरामपुर येथे

ता.िज.

ल ा ला गेले असता यातील आरोपी ने घराचे व

औरंगाबाद

कपाटाचे कु लुप तोडु न खालील वणना चा माल
चो न नेला आहे हणुन गु हा दाखल.
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‹´Ö
×ÃÖ›üúÖê

245/2017
कलम
143,324,
323,504,
506
भादवी

01/07/2017
रोजी रा ी
2000
वाजे या
सुमारास
पटेल नगर
िचकलठाणा
औरंगाबाद.

02/07/20
17 रोजी
12:35
वा.

7

‹´Ö
×ÃÖ›üúÖê

246/17
कलम 342,
324,323,
504,
506,34
भादवी

01/07/2017
¸üÖê•Öß 17.00

02/07/20
17 रोजी
17:27
वा.

²Öê÷Ö´Ö
¯Öã¸üÖ

149/2017
कलम
363,366
(अ) , 507
भा.दं.िव.
पो सो
कलम 12
माणे
दाखल

8

¾ÖÖ ¯Ö™êü»Ö
−Ö÷Ö¸ü

01/07/2017
रोजी 21.00
वा.सु.
बीबीका
मकब¸üÖ
समोर
औरंगाबाद

02/07/17
रोजी
08.19
वा.

कशोर मुक दा शंदे
वय 22 वष वसाय
मजुरी रा. पटेल नगर
िचकलठाणा
औरं गाबाद.

1)मारोती
रं गनाथ जाधव
2) सासरा
रं गनाथ मारोती
जाधव 3)सासु
िसताबाई रं गणाथ
जाधव 4) दर
काश रं गनाथ
जाधव 5)संजय
रं गनाथ जाधव व
6) संतोष सांडु
गायकवाड. सव
रा संजय नगर
मु.वाडी
िचकलठाणा
औरं गाबाद
1) सुरेश मु कं दर
मारोती रं गनाथ
शंद2े ) कशोर
जाधव वय-35 वष
धंदा-मजुरी
मु कं दर शंदे 3)
रा-मुकूंदवाडी बायस मु कं दर शंदे रापटेलनगर
लब कॉलनी
संजयनगर औरं गाबाद नारे गाव
औऱं गाबाद

शेख हमीद शेख नुर
मोह मद वय.45 वष
रा. बेगमपुरा
औरं गाबाद

करण कै लास
वै णव
वय.21वष
रा. मकब-याचे
पाठीमागे
रे णक
ु ानगर
औरं गाबाद

---

----

-----

WPSI
िनरम
ळ
मँडम

नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील फयादी व
आरोपी हे नातलग असुन फयादीची बहीनीस
नांदिव यास पाठिवले नाही या कारणाव न वरील
आरोपीतांनी संगनमत क न गैरकाय ाची मंडळी
जमवुन फयादीस व या या मे ह यास लोखंडी
सळईने, लाकडी दां ाने का ांनी मारहाण क न
मारहाण क न जखमी के ले व फयादीचे वडील
,भावजय यांना सु दा मारहाण के ली हणुन बाजुस
माने गु हा दाखल

----

------

-----

पोना/
1360
घुगरे
मोनं 98230
51360

नमुद ता वेळी व ठकाणी याितल फयादी हे यांचे
पि स भेट यासाठी गेले असता याितल आरोपीने
फयादीस घरात बोलावुन र सीने बांधुन लाकडी
दां ाने मारहाण क न फँ चर के ले.व आरोपी .1
व 2 यांनी लाथाबु याने मारहाण क न िशिवगाळ
क न िजवे मार याची धमक दली हणुन गु हा
दाखल

म.पोउ
पिन/
कु लक
ण
यांचक
े
डे

खुलासा, नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील
फयादीचे अ पवयीन मुलीस आरोपीने ल ाचे
आिमष दाखवून तू जर माझे सोबत आली नाही तर
िजवाचे बरे वाईट क न घेईल अशी फोन ारे धमक
देवून जबरद तीने याचे मोटर सायकलवर बसवून
घेवून जावून अपहरण के ले हणून गु हा दाखल
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×•Ö−ÃÖß

206/17
कलम
307, 323,
504, 34.
भा.द.िव.

01/07/17
रोजी
सकाळी

10.30 to
11.00 वा.सु
¸üÖêÂÖ Ö ÷Öê™ü

02/07/
17 ¸üÖê•Öß
06.23
¾ÖÖ.

ÃÖ»Ö´ÖÖ−Ö ˆÃ´ÖÖ−Ö
¯ÖšüÖ Ö ¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖÔ
¬ÖÓ¤üÖ- ´Ö•Öã¸üß
¸üÖ. ‡Ó¤üß¸üÖ −Ö÷Ö¸ü −µÖã
²ÖÖµÖ•Öß¯Öã¸üÖ
†Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤

औरंगाबाद

10 ×•Ö−ÃÖß

11 ×ÃÖ™üß
“ÖÖîú

-- ----1)‡´ÖÏÖ−Ö ×¯ÖŸÖÖ
-†Ñ›ü¾Æüêú™ü
‹´Ö.‹.»ÖŸÖß±ú ¾Ö
ŸµÖÖ“Öê ¤üÖê−Ö ×´Ö¡Ö
−ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖÆüßŸÖ
−ÖÖÆüß.

207/17
कलम 454,
457,380.
भा.द.िव.

30/06/17
¸üÖê•Öß 16.30
ŸÖê 2/07/17
¸üÖê•Öß 07.30
•Öã−ÖÖ ´ÖÖêœüÖÓ
³Ö¾ÖÖ−Öß −Ö÷Ö¸ü

02/07/
17 ¸üÖê•Öß
15.16
¾ÖÖ.

éúÂ ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖú¸ü
†−ÖÖêôÍûÖß/
¾ÖÖ›êüú¸ü ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖÔ †–ÖÖŸÖ ‡ÃÖ´Ö
¬ÖÓ¤üÖ- ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ
¸üÖ. •Öã−ÖÖ ´ÖÖêœüÖÓ ³Ö¾ÖÖ−Öß
−Ö÷Ö¸ü †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ü

254/17
कलम 307,
323,504
,34
भा द िव

1/07/17
रोजी
19.00वा
फयादीचे
राहते घरी
भडकल गेट
टाऊन हाँल
औरंगाबाद

02/07/17
रोजी
00.20 वा

कु लसुम रजा खान
रा. भडकल गेट
टाऊन हाँल
औरं गाबाद

१) पती रजा
खान २) सासरा
नामे उ मान
खान 3) सासु
नामे सलमा
बेगम उ मान
खान सव रा
भडकल गेट
टाऊन हाँल
औरं गाबाद

-- ÃÖÖê−µÖÖ“Öê
-- ¤üÖ÷Öß−Öê ¾Ö
¸üÖêÖ ¸üŒú´Ö
†ÃÖê ‹ãú−Ö
75000/- ¹ý

ÃÖ¯ÖÖê−Öß
•ÖÖê÷ÖÓ¤ü›ü
´ÖÖê.−Ö
9765
5297
77

−Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö. ×šüúÖ Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ¸üÖêÂÖ Ö ÷Öê™ü
µÖê£Öß»Ö ´Öã²ÖÖ¸üú ÆüÖÑ™êü»Ö ÃÖ´ÖÖê¸ü ˆ³Öß êú»Öê»Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ.
úÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ŸÖß−Ö ŸÖê “ÖÖ¸ü ´Öã»Öê ŸµÖÖ“Öê •Ö¾ÖôÍû †Ö»Öê ¾Ö
ŸµÖÖ¯Öîúß ‹ú ŸµÖÖÃÖ ´Æü ÖÖ»ÖÖ ×ú ´ÖÖê.ÃÖÖ. úÖœü †ÃÖê
´Æü Öã−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôÍû êú»Öß ŸµÖÖÃÖ ×±úµÖÖÔ¤üßü ¿Öß¾Öß÷ÖÖôÍû ú¹ý
−ÖúÖê †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öã−Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“Öê
ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü “ÖÖãú−Öê ×±úµÖÖÔ¤üßü“µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö
÷Öã›ü‘µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¸ü»Öê ¾Ö ŸµÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¤üÖê−Ö ´Öã»ÖÖÓ−Öß
ŸµÖÖ“Öê ¤üÖê−Æüß ÆüÖŸÖ ¬Ö¹ý−Ö ¯Öú›ü»Öê ¾Ö ‡´ÖÏÖ−Ö µÖÖ−Öê
×±úµÖÖÔ×¤ü“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖŸÖ “ÖÖãú ´ÖÖ¸ü µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ ¯ÖÓ¸üŸÖã
ŸÖê ŸµÖÖÓ−Öß Æãüú×¾Ö»Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ÆüÖê−Æüß ´ÖãÓ»ÖÖ−Öß
×±úµÖÖÔ¤üßüÃÖ ¿Öß¾Öß÷ÖÖôÍû ú¹ý−Ö “ÖÖ¯Ö™ü ²ÖãŒŒµÖÖÓ−Öß ´ÖÖ¸üÆüÖ Ö
êú»Öß ´Æü Öã−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖÖ»Ö..

¯ÖÖêÆü1119
•Öê.•Öß.
•Öêœü¸ü
´ÖÖê.−Ö
98237
21119

यातील फयादी हे यांचे गावी अंबई ता.िस लोड
िज.औ.बाद येथे याचा साला नामे क णा यांचे
अंŸµÖिवधी साठी गेले असता व जाताना घरास

पो
उपिन
ध डे
मो
98236
00060

कु लुप लावुन घरबंद क न गेलो असता कोणीतरी
अ ात चोर ाने याचे घराचे दारास लावलेले
कु लुप तोडु न आत वेश क न घरातील लोखंडी
कपाटातुन सो याचे दािगने व नगदी 58,000/ पये
असा एकु ण 75000/ चा माल लबाडीचे इरादयाने
घरफोडी क न नेला आहे हणुन गु हा दाखल
यातील फयादीस आरोपीतांनी संगनमत क न तु
आमचे का ऐकत नाही आिण नंणदे सोबत नीट का
वागत नाही. तसेच तुझा भाऊ येथे का आला असे
हणुन आरोपीतांनी फयादीस िशवीगाळ क न
हाताचापटाने मारहाण के ली व सासु सास-याने
ध न ठे वले व पतीने अंगावर राँकेल टाकु न िजवे
मार या या उ ेशाने काडी पेटवुन जाळ याचा
य क रत असतांना फयादीचा भाऊ रमीज खान
हा सोडव यास आला असता यास पतीने हाता
चापटाने मारहाण के ली हणुन गु हा दाखल

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤.03/07/2017 “Öê ÷Öã−Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ.
12 ¾ÖÖôãû•Ö

13

मुकुंद
वाडी

127/17
ú»Ö´Ö
324,323
504,34
³ÖÖ¤ü¾Öß

02/07/17 2/7/17
¸üÖê•Öß 18.30 ¸üÖê•Öß
¾ÖÖ ŸÖãúÖÔ²ÖÖ¤ü 21.35 ¾ÖÖ
¾ÖÖôãû•Ö ŸÖÖ
÷ÖÓ÷ÖÖ¯Öã¸ü
×•Ö.†Öî,²ÖÖ¤ü

ÃÖÓ×÷ÖŸÖÖ ÃÖÖê¯ÖÖ−Ö¸üÖ¾Ö
¸üÆüÖ™üú¸ü,¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì
¸üÖ.ŸÖãúÖÔ²ÖÖ¤ü
»ÖŸÖÖ.÷ÖÓ÷ÖÖ¯Öã¸ü
×•Ö.†Öî,²ÖÖ¤ü.

1)†±ú¸üÖê•Ö
†ÖµÖÖ•Ö
¯ÖšüÖ Ö,¸üÖ.¾ÖÖôãû•Ö
†Öî,²ÖÖ¤ü.
2)¿ÖêÖ Æü´Öß¤ü
¯ÖšüÖ Ö,¸üÖ.ÃÖ¤ü¸ü.

----

५५०/२०१
७ कलम
१४२ मुंबई
पोलीस
अिधिनयम

०२/०७/२०
१७ रोजी
१६.४५ वा
पायलट
बाबा नगरी
जवळ
संतोषी माता
नगर
मुकूंदवाडी
औरंगाबाद

द ा सुखदेव ढंगारे
वय 42 वष पोलीस
िशपाई /896 ने. गु हे
शाखा औरं गाबाद
शहर

ाने र सुरेश
िगरी वय 21 वष
रा. संतोषीमाता
नगर मुकुंदवाडी
औरं गाबाद

िन
रं
क

०२/०७/
२०१७
रोजी
१९.३०
वा.

िनरं क

िनरं
क

मपो
उप
िन.
एम.
एल.
च
हा
ण

ÃÖ±úÖî.
ÃÖÖšêü.

नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी हे
यां या घरा समोर ओ ावर बसले असतांना
यातील आरोपी हे आले व ते फयादीस हणाले
क ,आमचे उधार घेतलेले पैसे दे या कारणाव न
यांनी फयादीस व यांची सुन यांना िशवीगाळ
के ली व फयादीचे डो याचे के स ध न खाली पाडु न
लाथाबु याने मारहाण के ली व बाजुची काठी
उचलुन फयादीचे डा ा हातावर मारले यामुळे
फयादीचे डा ा हातावर मु ा मार लागला
हणुन गु हा.

पोना
/1254
एस.ए.
मनगटे
मो. नं.
८०८३
६२५५
२५

यातील फयादी हे गु हे शाखा येथे नेमणुक स असुन
ते व यांचा इतर टाफसह मुकुंदवाडी ह ीत
पे ोल ग करीत असतांना यांना गु बातमी
दारांमाफत माहीती िमळाली क ,सदर आरोपी
नामे यास औरं गाबाद शहर येथुन ह पार के लेले
आहे. तरी देखील तो ह ीत रहात आहे. हणुन
फयादी व यांचे सोबतचा टाफ यांनी नमुद ह ीत
पे ोल ग के ली असता द. 02/07/2017 रोजी
16.45 वा इसम नामे ाने र सुरेश िगरी वय 21
वष रा. संतोषीमाता नगर मुकुंदवाडी औरं गाबाद
यास मा. पोलीस उप आयु , प रमंडळ II
औरं गाबाद शहर यांचे ह पार आदेश ं जा. .
पोउपआ(प र) II/ह पार/11/20165085
द.
19/12/2016 अ वये मा. पोलीस उप आयु ,
प रमंडळ ं II औरं गाबाद शहर यांनी एक
वषाक रता औरंगाबाद शहर व िज हयातुन ह पार
के ले असतांना सु ा सदर आदेशाचे उ लंघन क न
िवनापरवाना बेकायदेिशर र या संतोषीमाता
नगर पायलट नगरी समोर मुकुंदवाडी येथे िमळु न
आ याने गु हा दाखल.

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤.03/07/2017 “Öê ÷Öã−Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ.
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü−ÖÖÓú. 02/07/2017 “Öê 00-00 ŸÖê 24-00 ¾ÖÖ•Öê ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê †™üú †Ö¸üÖê¯Öß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß.
†Îú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
Ã™êü¿Ö−Ö
1 ”ûÖ¾Ö Öß

2

²Öê÷Ö´Ö¯Öã¸üÖ

3

×ÃÖ™üß “ÖÖîú

÷Öã.¸ü.−Ö ¾Ö ú»Ö´Ö

†Ö¸üÖê¯Öß“Öê −ÖÖÓ¾Ö

†™üú ŸÖÖ ¾Öêôû

ŸÖ¯ÖÖÃÖßú †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸ü

÷Öã ¸−ÖÓ 177/17 ú»Ö´Ö
354(Ë†) 506 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ¾Ö
ÃÖÆü ú»Ö´Ö 8¾Ö12 ²ÖÖ »Öî†¯Ö
¸üÖ¬Ö

ŸÖê•ÖÃÖ †¿ÖÖêú ¬ÖãŸÖ›êü ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì ¸üÖ. ³ÖÖ¾ÖØÃÖ÷Ö¯Öã¸üÖ ¯Öêšêü−Ö÷Ö¸ü ÷Öã»ÖÖ²Ö×¾ÖÀ¾Ö †¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü ×¤ü 2/7/17 ¸üÖê•Öß 17.07 ¾ÖÖ
†Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü

¯ÖÖê ˆ¯Ö ×−Ö ¬Ö−Öê¬Ö¸ü

149/17 कलम 363,366 अ
,507भादिव सह पो. सो
कलम 12
गु.र.न.226/17 कलम
379,34 भादवी

करण कै लास वै णव वय 21वष रा .रेणुकामाता नगर बेबीका मकबारा या
मागे औरं गाबाद

द.02/07/2017 रोजी 17.17

मपोउपनी /कु लकण

शेख मोहसीन िपता शेख खाजा वय 19 वष रा.टाई स
काँलनी,म.न.पा.शाळे जवळ औरंगाबा

द. २.७.१७ रोजी १८.०७ वाजता

पोह/ 2137 िड पी भताने

−ÖÖ÷Ö¸üßúÖÓ−ÖÖ ŸÖÎúÖ¸ü ú¸ü.µÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êü.µÖÖÃÖÖšüß ÖÖ»Öß»Ö
¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖã¾Öß¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆê.ü
1 Whatsapp Îú :- 8390022222,7741022222
2 www.facebook.com/Aurangabadcitypolice ±êúÃÖ²Öãú †úÖ‰úÓ™ü
3 www.aurangabadcitypolice.gov.in ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü †ÖòÖ»ÖÖ‡Ô−Ö
4 www.vahanchoritakrar.com †ÖòÖ»ÖÖ‡Ô−Ö ¾ÖÖÆü−Ö “ÖÖê¸üß“Öß ŸÖÎúÖ¸ü ú¸ü.µÖÖÃÖÖšüß
5 Download Pratisaad (ASK) ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö †ò¯Ö
6 https//twitter.com/abadcitypolice
Ã¾ÖÖÖ¸üßŸÖ/-

(¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü £ÖÖê¸üÖŸÖ)
ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (÷Öã−Æêü)
†Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü.

