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÷Öã ‘Ö ŸÖÖ ¾Öêôû
×šüúÖ$Ö

÷Öã ¤üÖ ŸÖÖ
¾Öêôû

¤üÖî»ÖŸÖÖ 65/2017 15/7/17 15/7/1
²ÖÖ¤ü ú»Ö´Ö-452 ¸üÖê•Öß 18.00 7 ¸üÖê•Öß
,323,504, ¾ÖÖ.ÃÖã.
´ÖÖôûß¾ÖÖ›üÖ
506,34
³ÖÖ¤ü¾Öß

20.15

वाजता

×±úµÖÖÔ¤üß

†Ö¸üÖê¯Öß

†™ü ÷Öê»Öê»ÖÖ
 ´ÖÖ»Ö
ŸÖÖ
¾Öêôû

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

ŸÖ¯ÖÖÃÖ

ÖËã»ÖÖÃÖÖ

†×¬Ö

•Öß•ÖÖ²ÖÖ‡Ô ×÷Ö¸ü•ÖÖ¸üÖ´Ö
³Ö÷ÖŸÖ ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖÔ
¬ÖÓ¤üÖ ´Ö•Öã¸üß
¸üÖ.´ÖÖôûß¾ÖÖ›üÖ

1.¬ÖÓ−Ö•ÖµÖ ¿Öê¸üú¸ü
2.¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö
¿Öê¸üú¸ü 3. ´Ö×Æü»ÖÖ
†Ö¸üÖê¯Öß 4.
•Ö÷Ö®ÖÖ£Ö ÷ÖÖ•Ö¸üê ÃÖ¾ÖÔ
¸üÖ. ÃÖ¤ü¸ü

¯ÖÖêÆü
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö †Ö¸üÖê¯Öß Æêü ‹úÖ“Ö ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö
1419 †ÃÖã−Ö ‹úÖ“Ö ÷Ö»»ÖßŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê •Öã−µÖÖ
•Ö÷Ö¬Ö$Öê ³ÖÖÓ›ü$µÖÖ“Öê úÖ¸ü$ÖÖ¾Ö¹ý−Ö µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ−Öß
ÃÖÓ÷Ö$Ö´ÖŸÖ úºþ−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ ‘ÖãÃÖæ−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ
¾Ö×ŸÖ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÃÖ ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû úºþ−Ö ´ÖÖÆüÖ$Ö êú»Öß ¾Ö
×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü$µÖÖ“Öß ¬Ö´Öúß ×¤ü»Öß ´Æü$Öæ−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖÖ»Ö.
पोउप
नी
शेवाळे
मो.नं.
99237
81589

नमुद ता. वेळ व ठकाणी याितल फयादी व यांचे
िम हे या या नातेवािहकाचा काय मािनिम
बोलत बसलेले असतांना याितल आरोपी ने संजय
के नेकर यां या घराचे दुस या मज या वरचे लॉक
तोडु न आत वेश क न चोरी कर याचा य
क रत असतांना िमळु न आला हणुन गु हा दाखल.

¯ÖÖêÆêüúÖò/
32 /
•ÖÖ¸ü¾ÖÖ»Ö
,´ÖÖê.−ÖÓ.
98235
82932

µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ×Æü−Öê ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öß úß, ‡ÃÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß
±úÖ™üÖ µÖê£Öê †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü −Ö÷Ö¸ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ²ÖÖê»Öê¸üÖê ×¯Öú†¯Ö
Îú. MH 21X 3937 “ÖÖ “ÖÖ»Öú µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü
†Ö¸üÖê¯Öß µÖÖ−Öê †×ŸÖ ´Öª ¯ÖÏÖ¿Ö−Ö ú¹ý−Ö ŸµÖÖ“µÖÖ
ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆü−Ö Æü»Ö÷Ö•Öá¾Ö ×−ÖÂúÖôû•Öß¯Ö$ÖÖ−Öê
¸üÖê›ü“µÖÖ ¸üÆü¤üÖ¸üß“Öê ³ÖÖ−Ö −Öšêü¾ÖŸÖÖ ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê÷ÖÖ−Öê
“ÖÖ»Ö¾Öã−Ö ¤ãü³ÖÖ•ÖúÖ»ÖÖ ¬Ö›üú ¤êü¾Öã−Ö ¾ÖÖÆü−Ö ¯Ö»Ö™üß
ú¸ü$µÖÖÃÖ úÖ¸ü$ÖÖ³ÖãŸÖ šü¸ü»ÖÖ †ÖÆêü, ´Æü$Öã−Ö ÷Öã−ÆüÖ
¤üÖÖ»Ö.

2

ÎúÖÓŸÖß
“ÖÖîú

638/2017
कलम 457
380,511
भादवी

15/07/2017
रोजी 01:45
वाजे या सु.,
हषवधन
बं डीग
खोकडपुरा
,औरं गाबाद.

15/07/17
रोजी
03.47
वाजता

शेख शादेख शेख
उ मान वय 24वष
धंदा खाजगी नौकरी
रा. िशवाजी
हाय कु ल हषवधन
बं डीग खोकडपुरा
औरं गाबाद मो.नं.

मयुर अशोक
कराळे वय 19
वष रा. आकाश
वाणी या
पाठीमागे िम
नगर िलमयेवाडी
,औरं गाबाद

3

¾ÖÖôãû•Ö

134/17
ú»Ö´Ö 279,
³ÖÖ¤ü¾Öß, ÃÖÆü
ú»Ö´Ö 185
´ÖÖê.¾ÖÖ.úÖ.

14/07/17
“Öê 19.15
¾ÖÖ.ÃÖã.
‡ÃÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß
±úÖ™üÖ,−Ö÷Ö¸ü
†Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ,
ŸÖÖ.÷ÖÓ÷ÖÖ¯Öã¸ü

15/07/
17“Öê
23.08
¾ÖÖ.

¸üÖ•ÖÖ¸ü´Ö ú›ãü²ÖÖ ¾ÖÖ‘Ö
,¾ÖµÖ- 32 ¾ÖÂÖì,
¯ÖÖê×¿Ö/1234/ ¯ÖÖê.Ã™êü.
¾ÖÖôãû•Ö, †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü
¿ÖÆü¸ü

ú›ãü²ÖÖ ´ÖÆüÖ¤ãü
úÖôêû, ¸üÖ.
ˆÃ´ÖÖ−Ö¯Öã¸üÖ,¯ÖÖê.
Ã™êü.“Öê ´ÖÖ÷Öê
†Öî¸Óü÷Ö²ÖÖ¤ü

-

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤.16/07/2017 “Öê ÷Öã−Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ
4

5

×ÃÖ›üúÖê

×ÃÖ›üúÖê

479/17
कलम 420,
468, 471,
34, भादवी
कलम 135
व 138 भा.
िव ुत
कायदा

14/07/17
वेऴ 16:30
वाजताचे
सुमारास,.घ
र नं. A116,68/, N11 हडको
औरंगाबाद

480/17
कलम 420,
468, 471,
34, भादवी
कलम 135
व 138 भा.
िव ुत
कायदा

14/07/17
वेऴ 15:30
वाजताचे
सुमारास,.N6.घर नं. E19/10
िसडको
औरंगाबाद

15/7/17
रोजी

13.28
वाजता

15/7/17
रोजी
14.30
वाजता

अिवनाश ाने र
च हाण वय 31 वष
धंदा सहा यक
अिभयंता म.रा.िव.
िव.कं .म. N-12 शाखा
कायालय औरंगाबाद
रा. िशवाजीनगर, घर
नं. ई- 114/05, िज.
औरं गाबाद

गणेश सुखदेव जाधव
वय 34 वष धंदा

) कशोर रमेश
राईकवार रा.
हसुल औरंगाबाद
२) िवज ाहक

´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß

रा . औरंगाबाद.

1) कशोर रमेश
राईकवार रा.
हसुल औरंगाबाद
2) िवज ाहक

सहा यक अिभयंता
म.रा.िव.िव.कं .म. N´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß
07 शाखा कायालय
रा. औरं गाबाद
औरं गाबाद रा.
सातारा प रसर उ ोग
इं कमल जी
1 /604 िज.
औरं गाबाद.

पो.उप
िन.
एस.बी.
कोते
मो
94234
68992

यातील फयादी व यांचे अिधकारी व कमचारी
यांनी यातील आरोपी ं . 2 हीचे घरी जाऊन
िव ुत ाहक मांक 490010399006 येथील
िव ुत मीटरची पाहणी व तपासणी के ली असता
यातील आरोपीतांनी संगणमत क न िव ुत िमटर
म ये िमटर या पारदशक आवरणाला िछ े पाडु न
कवा फोडु न आितल वाय रं ग म ये फे रफार क न
िमटरची गती मंद क न िवज चोरी क न तसेच
महािवतरण कं पनी या मालम ेचे नुकासन क न
कं पनीची आ थक फसवुन कर या या उ ेशाने
िवजेचा जा त वापर असतांना िव ुत िमटर बदल
क न ते जसे या तसेच आहे. असे भासवुन य
वापरले या िवज युिनट पे ा कमी युिनट दाखवुन
थम दशनी िवज चोरी क न कं पनीची मो ा
माणावर अंदाजे 50,000/- ते 1,00,000/पयाची आ थक फसवणुक के ली. हणुन गु हा.

पो.उप
िन.
एस.बी.
कोते
मो
94234
68992

यातील फयादी व यांचे अिधकारी व कमचारी
यांनी यातील आरोपी ं . 2 हीचे घरी जाऊन
िव ुत ाहक मांक 490012455680 येथील
िव ुत मीटरची पाहणी व तपासणी के ली असता
यातील आरोपीतांनी संगणमत क न िव ुत िमटर
म ये िमटर या पारदशक आवरणाला िछ े पाडु न
कवा फोडु न आितल वाय रं ग म ये फे रफार क न
िमटरची गती मंद क न िवज चोरी क न तसेच
महािवतरण कं पनी या मालम ेचे नुकासन क न
कं पनीची आ थक फसवुन कर या या उ ेशाने
िवजेचा जा त वापर असतांना िव ुत िमटर बदल
क न ते जसे या तसेच आहे. असे भासवुन य
वापरले या िवज युिनट पे ा कमी युिनट दाखवुन
थम दशनी िवज चोरी क न कं पनीची मो ा
माणावर अंदाजे 30,000/- ते 50,000/- पयाची
आ थक फसवणुक के ली. हणुन गु हा .
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×ÃÖ›üúÖê

481/17
कलम 353
323,504,
34भादवी

15/07/17
रोजी 11:15
वाजताचे
संगमिबआर
ॉपी, N-6
िसडको
औरंगाबाद

15/7/17
रोजी
16.33
वाजता

िवनोद शंकरिसगं
परदेशी वय 38 वष
धंदा - पो.कॉ. ब.न.
924 रा. जय महारा
कॉलनी, जटवाडा
रोड, औरं गाबाद.

1) रा ल
यशवंत खंडारे
वय 32 वष धंदा
खा.नौकरी 2)
संदीप अशोक
बनकर वय 30
वष धंदा मजुरी
दो ही रा.
संभाजी कॉलनी
N-6 िसडको
औरं गाबाद

HC/
370
च हाण
मो.
98231
31370

यातील फयादी हे यांचे कायालयात
ुटी वर
हजर असतांना या या कायालायतील साफ
सफाईचे काम करणारा इसम नामे
अमोल
िसताराम राजगुरे वय 22 वष रा. िव कमा मंदीरा
जवऴ N-6 िसडको औरं गाबाद हा आम या
कायालयात धावत पऴत आला व हणाला क ,
त ड ओळिखचे वरील आरोपी यांनी दा
िप यासाठी पैसे दे याने पैसे दे यास नकार दला
असता यास िशिवगाळ क न हाताचाटाने
मारहाण के ली तो यांचे तावडीतुन सुटुन आला असे
सांिगत या व न फयादी हे सदर ठकाणी गेले व
यांना िवचारले अमोल यास पैसे मागुन िशिवगाळ
क न माराहण का के ली असे हणाले असता
फयादी यांनी याचा प रचय देवुन मी पोलीस
अस याबाबत सांगुन असे हणाले असता फयादी
सोबत वाद घालुन िशिवगाल क न फयादीची
कॉलर ध न शटाचे बटन तोडु न ध ाबु क न
शासक य कामात अडथला िनमाण गु हा
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ˆÃ´ÖÖ−Ö 145/17
¯Öã¸Ö ú»Ö´Ö 498A,306,
323,504,
507,34.
³ÖÖ¤ü¾Öß

482/17
कलम 353,
294 (B),
504, 506,
भादवी

15/07/2017
वेऴ 15:30
वाजताचे
सुमारास,
उप िवभाग
अिध क
कायालय,
कायालया
समोरील
मोकऴे मैदान
N-10िसडको
औरंगाबाद

15/7/17
रोजी
19.04
वाजता

अ ण अंकुशराव
ड गरे वय 54वष
धंदा नोकरी पोउपिन
उपिवभाग अिध क
कायालय औरं गाबाद

रमेश गजानन
काळे वय45वष
रा. खामगाव ता.
फु लं ी िज.
औरं गाबाद

15/07/17
¾Öêôû.11.00
ŸÖê ¾ÖÖ ×¤ü.
¿ÖÆüÖ²ÖÖ•Ö¸ü
¿ÖÆüÖÓ÷Ö•Ö
†Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü

15/07/2
017 ¾Öêôû.
19.47
¾ÖÖ.

±ú¸ü•ÖÖ−ÖÖ ²Öê÷Ö´Ö
¸ü×±úú ²Öê÷Öü êü ¾ÖµÖ 40
¾ÖÂÖì ¬ÖÓ¤üÖ ´ÖêÃÖúÖ´Ö
¸üÖ ‘Ö¸ü −ÖÓ 5351
ˆÃ´ÖÖ−Ö¯Öã¸üÖ †Öî,²ÖÖ¤ü.

1)†´Öê¸ü ²Öê÷Ö
×−Ö
2)´Ö×Æü»ÖÖ
¸Óü
†Ö¸üÖê¯Öß
ú
3)´Ö×Æü»ÖÖ
†Ö¸üÖê¯Öß 4)
¸üÌ±ú¤ü ²Öê÷Ö¾ÖŸµÖÖ“Öß
¯ÖŸ−Öß Æüê ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖ
¿ÖÆüÖ²ÖÖ•ÖÖ¸ü
¿ÖÆüÖ÷ÖÓ•Ö †Öî,²ÖÖ¤ü

पो.उप
िन.
एस.डी.
अधाने
पो.उप
िन.
एस.डी.
अधाने
मो.न.
98236
95571

यातील फयादी उप िवभाग अिध क कायालय N10 औरं गाबाद येथे यांचे कायालयीन कामकाज
करीत असतांना यातील आरोपी हे सदर ठकाणी
येवुन फयादी यांना हणाले क , तु ही बदमाश
आहेत. 2010 पासुन या राठोडने माय घातली,
आता तु ही काय शे उपटणार आहेत. हणुन
मोठमोठयाने आरडा ओरडा क न अ ील
िशवीगाऴ क लागला हणुन फयादी हे यास
हणाले क , साहेब येई पयत शांत बसा व यांना
सांगा यावर आरोपी हा हणाला तु कशाला माय
घातली, बोलावल का यावर फयादी यास
धर याचा य के ला असता यातील आरोपीने
फयादीस हणाला क , मी ाय हर लाईनचा
माणुस आहे तुला गाडी खाली िचरडु न टाक न, तु
बाहेर भेट तुला भोसकु न टाक न अशी भाषा के ली
यावेऴी ऑफ समधील कमचारी ध लागले असता
यां याशीही झटापट करत ऑफ स या पाय-या
व न ऑफ स समोरील पटागंणात वाईट
िश ादेऊन धकलु लागला याचे काम कर यासाठी
याने िशवीगाऴ क न िजवे मार या या धम या
द या व सरकारी काम न क देता अडथऴा
आणुन ऑफ सम ये दहशत िनमाण के ली. हणुन
गु हा दाखल ..

ú
´Ö¯ÖÖê ´Ö¯ÖÖêˆ×− µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ−Öß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´Öã»Ö÷Öß ×ŸÖ»ÖÖ »Ö÷−Ö
×−Ö¸Óüú ˆ×−Ö Ö Ø¿Ö¤êü —ÖÖ»µÖÖü¯ÖÖÃÖã−Ö ¤üÖê−Ö ´ÖÆüß$µÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ ÷Ö³ÖÔ úÃÖÖ
Ø¿Ö¤êü ÃÖÖê ¸üÖÆüß»ÖÖ −ÖÖÆüß ŸÖã ²ÖÖÓ—Ö †ÃÖê ´Æü$Öæ−Ö ×ŸÖ»ÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
ÃÖÖê ´ÖÖê.−ÖÓ. ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö úÂ™üÖ“Öß úÖ´Öê ú¸üÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Öã−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû
98890 úºþ−Ö ÆüÖŸÖÖ“ÖÖ¯Ö™üÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ$Ö úºþ−Ö ŸÖã—µÖÖ †Ö‡Ô
66289 ¾Ö›üß»ÖÖÓ−Öß »Ö÷−ÖÖŸÖ ×¤ü»Öê»Öê ÃÖÖ´ÖÖ$Ö ›ãü²»Ößêú™ü †ÖÆêü
†ÃÖê ´Æü$Öæ−Ö ×ŸÖ»ÖÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ ú¸ü$µÖÖÃÖ ³ÖÖ÷Ö ¯ÖÖ›ü»Öê
´Æü$Öæ−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖÖ»Ö.
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‹´Ö
¾ÖÖôûã•Ö

459/2017

03/7/2017

15/07/20

कलम 379

रोजी19.00

भादवी

ते द.
04/7/17

17 रोजी
15.26
वा.

रोजीचे

सुरेशबाबुरावफोलेवय अ ात
21 वषरा. नेह नगर
माळीग लीरांजणगा
वता.गंगापुरिज.औरं

15/7/17
¸üÖê•Öß
16.17
¤üÖÖ»Ö

†¿ÖÖêú ³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö
´ÖµÖã¸ü ú¸üÖôÍêû
œüÖú$Öê ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖÔ
¸üÖ.†¸üßÆÓüŸÖ −Ö÷Ö¸ü
¬ÖÓ¤üÖ-†Ñ™üÖê×¸üÖÖ
†Öî.²ÖÖ¤ü
›ÒüÖµÖ¾Æü¸ü ¸üÖ.³ÖÖ−Öã¤üÖÃÖ
−Ö÷Ö¸ü ÷Ö.−Ö.06 †Öî.²ÖÖ¤ü

224/17

11/7/17

मोहं मद अफोरज

कलम

रोजी 22.30

15/7/17
¸üÖê•Öß
18.37
¾ÖÖ.¤üÖÖ»Ö

कलम
324.504.
भा.द.िव

11 ×•Ö−ÃÖß

379,34.
भा.द.वी

वा.सु.सफा
मरवा
काँ पले स
आलमगीर
कु ल
रोशनगेट

मोहं मद नुर वय 45
वष धंदा कं

शन

रा.सफा मरवा
काँ पले स आलमगीर
कु ल रोशनगेट
औरं गाबाद

नमुद ता रख वेळी व ठकाणी व रल वणनाची व

वारे

कमतीची मो.सा.िह राह या घरासमो न हँडल
लॉक तोडु न कोण तरी अ ात चोर

मुजीब नसीर
शेख कु रे शी व
याचा साथीदार

-----

9,00,000/ची कार व
2)10,000/.रोख र म
3)7000/-

‹ãú$Ö
9,17000/¹ý.

ाने वता या

फाय ासाठी चो न नेली आहे हणुन गु हा दाखल

मो.सा. ं
MH-20EP-4662

14/7/17
¸üÖê•Öß 11.00
¾ÖÖ.ÃÖã.
´ÖÖëœüÖ−ÖÖúÖ
úÖ»Öß ²ÖÖ¾Ö›üß

223/17

सफौ/

कं पणीची

नेह नग

10 ×•Ö−ÃÖß

पये क.
ह डा शाइन

गाबाद

05.00वा.द.

45,000/-

¯ÖÖêÆü/
133
ÖÖ•Öêú¸ü

द.14/07/2017 रोजी रा ी 11.00 वाजेचे
सुमारास फयादी म ढा नाका काली बावडी येथुन
जात असतांना फयादीचा ओऴिखचा ईसम नामेमयुर कराऴे हा फयादी जवऴ येवुन दा ला पैसे
मािगतले फयादीने पैसे दे यास नकार द याने
मयुर कराऴे याने फयादीस िशवीगाऴ क न जवऴ
पडलेले लाकडा या दांडयाने
फयादी या
डो यावर मा न फयादीस जखमी के ले हणुन
याचेवर कायदेशीर कायवाही हावी.

ÃÖ¯ÖÖê×−Ö
•ÖÖê÷Ö¤Óü›ü

यातील फयादीची एकु ण 1) 9,00,000/-

.ची

कार व 2) 10,000/- .रोख र म3)7000/- .
हजार पयाची मनगटी घडयाऴ असे आरोपीतांनी
संगणमत क न फयादीस न िवचारता चो न
नेली हणुन गु हा दाखल.
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²Öê÷Ö´Ö
¯Öã¸üÖ

13 ×ÃÖ™üß
“ÖÖîú

156/2017
कलम 498
अ,323,504
, 506, 34
भादिव

265/17
कलम 498
A ,323
504,506
34,भादिव
सह 3
कौटुंिबक
हंसा
अिधिनयम
2005

फयादीचे द
13/06/2012
रोजी ल
झा या नंतर
एक वषानी
ते द.
29/03/2017
दर यान
सासरी घाटी
दवाखाना
मेिडकल
कॉटस
औरंगाबाद
15/07/17
रोजी 11.00
वा. रे शमा
अपाटमट
वसई ठाणे

15/07/17
18.49

15/07/17
रोजी
13.10
वा.

सौ. क पना संजय
वाघुले वय -24 वष,
धंदा- घरकाम रा.
मेडीकल कॉटस
औरं गाबाद ह.मु. -रा.
महा मा फु लेनगर
िपरबाजार
उ मानपुरा
औरं गाबाद

स यदा अजराबेगम
शेख फराज रा.

1) संजय वाघुले पती 2) सुधाकर
वाघुल-े सासरे 3)

पोहे
713
कोकणी

यातील फयादीचे पती व सासरचे व रल लोकांनी
फयादीचे आई- वडील यांचे कडु न गाडी
घे यासाठी एक लाख .ची मागणी क न,
फयादीचे चा र यावर संशय घेवुन, तसेच घरगुती
कारणाव न मला नेहमी िशवीगाळ क न,
अपमािनत क , मारहान क न तसेच गभवती
असतांना मारहान क न, उपािशपोठी ठे वुन, धमक
देवुन माझा शारीरीक व मानिशक छळ के ला आहे.
तरी माझे सासरचे वरील लोकांिव द कायदेिशर
कारवाई करावी वगैरे त ारी व न मा.पो.िन सो
यांचे आदेशाने गु हा दाखल .

सफौ
खटाव
कर
मो.नं
७०५८
१२७१
२७

यातील फया द व आरोपी हे पती प ी व सासर
कडील मंडऴी असुन यातील आरोपीतांनी संगनमत
क न फया दचा ड
ं यासाठी पाच लाख पये
मोबाईल शाँपी टाक यासाठी माहेरा न घेवुन ये
असे हणुन शा ररीक व मानिसक छऴ क न
िशवीगाऴ क न हाताचापाटने मारहाण क न
तुजर परत नांद यास परत आली तर तुला िजवंत
ठे वणार नाही अशी धमक दली. हणुन पती सासु
सासरे व नंणद यांचिे व द कायदेिशर कायवाही
कर यात यावी हणुन गु हा दाखल.

´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß

4) रोहीदास
वाघुळे- चुलत
सासरा 5)´Ö×Æü»ÖÖ

†Ö¸üÖê¯Öß रा. हसुल
6) ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß
नंणद 7) ´Ö×Æü»ÖÖ
†Ö¸üÖê¯Öß रा.
जटवाडारोड
१ पती शेख
फराद २ ´Ö×Æü»ÖÖ
३
सासरे ज र शेख
४ ´Ö×Æü»ÖÖ

†Ö¸üÖê¯Öß

†Ö¸üÖê¯Öß

सव रा.

वसई ठाणे
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14 ×ÃÖ™üß
“ÖÖîú

266/17
कलम 363
,भादिव

15/07/17
रोजी 9.00
वा. िनरी ण
/बालगुह N
12 िसडको
औरंगाबाद

15/07/17
रोजी
22.31
वा.

पुजाराम दला ब छाव अ ात
वय 64 वर्, रा.
अिव कार कालनी
N 6 औरं गाबाद

पोउप
िन
पंडीत
मो.नं.
९८२३
७५६६
८८

यातील नमुद तीन अ ान मुले नामे 1) मिनष
दपक आिहरे वय 15वष रा कायम व पी प ा
नाही. 2) राम राजे सौदागर वय 14 वष रा
िमसारवाडी जाली बोट कपंनी या बाजुला
औरं गाबाद 3)
ाने र भानुदास कांबळे वय
10वष रा नईम यां या घरात भा ाने ग ली
03समतानगर काळी म जीद समतानगर
औरं गाबाद हे बालसुधार गृह एन 12हडको
औरं गाबाद येथून कोणीतरी अ ात आरोपीने,
अ ात कारणासाठी, यांचा अ ान पणाचा फायदा
घेवून अ ात थळी फु सलावून पळू न नेले आहे वगैरे
मचकु राचे फयादीव न गु हा दाखल

15 ×ÃÖ™üß
“ÖÖîú

26७/17
कलम 188
भादिव

15/07/17
रोजी 13.00
वा. शहागंज
गांधी पुतळा
आनंद
िनवास

15/07/17
रोजी
23.27
वा.

उप संग के सर संग
सुयवंशी दहशदवाद
िवरोधी क
िमलकानर
औरं गाबाद

NPC/
812
95119
17998

इसम नामे िवजय जुगल कशोर जै वाल वयअंदाजे
55वष रा नवाबजान ग ली आनंद िनवास
गांधीपुतळा जवळ शहांगज औरंगाबाद यांची याचे
मालक चे घरात राहणारे करायेदाराची सिव तर
माहीतीवर नमुद मा पोलीस आयु औरं गाबाद
यांचे सी आर पी सी .कलम 144 (1) (3) माणे
आदेश असतांना भाडेक ची माहीती पो टे ला देणे
बंधनकारक असतांनाही सदरची माहीती दली
नाही. हणुन बाजुस माणे गु हा दाखल

िवजय जुगल
कशोर जै ाल
रा शहागंज
गांधी पुतळा
आनंद िनवास
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−ÖÖ÷Ö¸üßúÖÓ−ÖÖ ŸÖÎúÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüµÖÖÃÖÖšüß 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¸üµÖÖÃÖÖšüß
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.

