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†. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
Î šüÖ&Öê

÷Öã ¸ü −ÖÓ
ú»Ö´Ö

1 ¾Öê¤üÖÓŸÖ
−Ö÷Ö¸ü

138/18
ú»Ö´Ö- 65
(Ö)
³ÖÖ¤ü¾Öß

2

पुंडिल
कनगर

÷Öã ‘Ö ŸÖÖ ¾Öêôû
×šüúÖ&Ö

†™üú
ŸÖÖ.
¾Öêôû

÷Öê»Öê»ÖÖ
´ÖÖ»Ö

×±úµÖÖÔ¤üß

†Ö¸üÖê¯Öß

7/10/18 7/10/18
¾Öêôû-09.10 ¾Öêôû-12.30
¾ÖÖ.ü ÃÖÓŸÖ
¾ÖÖ.
ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö
ÆüÖòÃ™êü»Ö
ÃÖ´ÖÖê¸ü
¯Ö¤ü´Ö¯Öã¸üÖ ü

†¯¯ÖÖ ÃÖÖÆêü²Ö
¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö
×Ö»»ÖÖ¸üß
¯ÖÖê.úÖò/1684
−Öê.÷Öã−Æêü ¿ÖÖÖÖ
†Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü

ˆ´Öê¿Ö ¸ü´Öê¿Ö
²Ö−ÃÖ¾ÖÖ»Ö

728/- ¹ý Øú.“ÖÖ
¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß
180 ml
52/-¹ý ×ú,ŸÖß
“µÖÖ 14 ²ÖÖ™ü»µÖÖ
†ÃÖÖ ‹ãú&Ö728/-¹ý Øú.“ÖÖ
´ÖÖ»Ö

259/18
क.379

7/10/18

7/10/18 वेळ

देवानंद दयारा

आनोळखी 20 ते

01)20.000/-

भादवी.

ते 14.00 वा

16.00 वा

मजी दहीवाले

22 वषाचा मुलगा

रोजी 13.20

÷Öã ¤üÖ ŸÖÖ
¾Öêôû

क एक
मही ा

वय 43 वष धंदा

सु बरसाना

िशवाजी नगर 11

नाथ ांगण

वी योजना

3

उ मान
पुरा

179/2018
कलम 324
,504,506
भा.दं.िव.

7/10/2018
रोजी रा ी
03.00
वा.सु.रे वे
टेशन
पा कग
,औरं गाबाद.

7/10/2018
रोजी 15.07
वा.

4

मुकूंद
वाडी

३०७/१८
कलम४३५,
भादिव

६/१०/१८
रोजी
२२.०० वा.
ते द .
०७/१०/२
०१८

७/१०/१८
रोजी
१३.०७ वा.

मुखीद अहेमद
खान ब दउज
जमा खान,वय
42 वष, धंदा र ा चालक,
रा.शहाबाजार,
चाऊस काँलनी
उ मानपुरा,
औरं गाबाद

´ÖÆüß»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß
रा. औरं गाबाद

बाबा पुण नाव
मािहत नाही
रा.रा लनगर,औ
रं गाबाद

िनरं
क

अनोळखी

िनरं
क

िनरं क

Öã»ÖÖÃÖÖ

¯ÖÖê.Æêü./
1432
ŸÖ›ü¾Öß
´ÖÖê.75
0733
9919

−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüúÖ&Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß µÖÖ−Öê ÃÖÓŸÖ
ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ÆüÖòÃ™êü»Ö ÃÖ´ÖÖê¸ü ¾Ö×¸ü»Ö ¾Ö&ÖÔ−ÖÖ“ÖÖ
Øú´ÖŸÖß“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×¾Ö−ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ&ÖÖ ²ÖÖ÷Öôãû−Ö ŸµÖÖ“µÖÖ
Ã¾Ö:ŸÖÖ“µÖÖ ±úÖµÖªÖÃÖÖšüß “ÖÖê¸ü™üß ×¾ÖÎúß ú×¸üŸÖ
†ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ´Æü&Öã−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖÖ»Ö

सफौ
/

पोह/
542

नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील फयादीने

शदे

हगे

से चुरो .
MH-20-CV8897

ापार रा.

आपटमट

×´ÖôûÖ ‘Ö.³Öê™ß ŸÖ¯ÖÖÃÖ
»Öê»ÖÖ “ÖÖ ü×¤ü.
´ÖÖ»Ö ¾Ö †×¬Ö

याची मो सा ही बरसना अपाटमट समोर रोडवर
उभी क न दुकानात गेले ते हा एका अनोळखी 20
ते 22 वषा या मुलाने तीचे हॅ डल लॉक तोडु न
लबाडीचे इरा ाने चो न नेली

हणुन गु हा

दाखल
िनरं
क

सफौ/
कु तूर
मो.न.
721807
9833

िनरं
क

पोना/
१३२
हगवणे
मो. नं.
९८६०
८२०८

नमुद तारीख व वेऴी व ठकाणी यातील फयादी
याने रे वे टेशन पा कग मधे र ा उभा के ला
होता. यावेळी आरोपी हा फयादीस हणाला क
तु ईथे िसट भ नको ईथे दुसरे कोणीच िसट
भरत नाही.आ ही ईथुन एमआयिडसीचे िसट
भरत असतो, असे हणुन आरोिपने फयादीस
फायटर ने नाकावर व छातीवर मा न जखमी
के ले तसेच िशिवगाळ के ली व िजवे मार याची
धमक दली.. हणुन गु हा दाखल.
यातील त ारदार यांनी कळिवले क , द.
07/10/2018 रोजी सकाळी 09.00 वाजे या सुमारास
इं दीरानगर भाजीमाकटला आले असता फयादी
यांची लावलेली हातगाडी व यावर ठे वलेला माल
कोणीतरी अ ात इसमांनी जाळु न टाकला व
हातागाडी या शेजारी रे खा सुिनल शगारे
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रोजीचे
०९.०० वा.
इं दरा नगर
माकट ,
मुकुंदवाडी,
औरं गाबाद

5

मुकूंद
वाडी

३०८/१८
कलम३२४,
३२३,
५०४,
५०६, ३४
भादिव

७/१०/१८
रोजी
१७.१५ वा.
बाळापुर
फा ाजव
ळ जय
िजजाऊ
काँलनी
लाँट नं.229
शारदा
शाळे या
बाजुला
मुकंदवाडी
औरं गाबाद

७८

०७/१०/२
०१८ रोजी
२३.५१ वा.

िवण अिनल
वाळो ा वय 21
वष धंदा- िश ण
रा. बाळापुर
फा ाजवळ जय
िजजाऊ काँलनी
लाँट नं.229
शारदा शाळे या
बाजुला
मुकंदवाडी
औरं गाबाद

1)रा ल अशोक
खंडागले वय 19
वष, 2)अशोक
खंडागळे वय 55
वष, 3) दलीप
अशोक खंडागळे
वय 37 वष रा.
सव िजजाऊ
काँलनी बाळापुर
फा ाजवळ
मुकुंदवाड़ी
औरं गाबाद.

िनरं
क

िनरं क

िनरं
क

स.फौ.
गवारे
८८८८
८०५०
८६

यांचीपण हातगाडी होती यात याची टमाटे व
गोबी जाळु न टाकले नमुद वणनचा फयादी व
रे खा सुिनल शगारे यांचा हातगाडीवर बांधुन
ठे वलेलला माल होता यापैक फयादी 1200/पयेचा माल िव
के ला होता व आमचा
रािहलेला माल कोणीतरी अ ात इसमाने
खोडसळ पणाने जाळु न टाकला तरी आमचा माल
जाळणा-या इसमाचा शोध हो यास िवनंती आहे.
क रता गु हा
यातील
फयादी
यांनी
कळिवले
क , द.07/10/2018 रोजी 17.15 वा. सुमारास मी
आम या घराशेजारी बाजारातुन आणलेले िचकण
धुवत असताना आम या घरा शेजारील रा ल
खंडागळे याने कु याला दगड मारला. तो दगड
आम या घरा या दरवा याला लागला. मी रा ल
खंडागळे ला सांगीतले क , दगड मा नको. असे
हटले या कारणाव न याने मला िशवीगाळ
के ली. िशवीगाळ सु असताना रा लचे विडल
अशोक खंडागळे हे बाहेर आले व यांनी मला
िशवीगाळ क न मारहाण कर यास सु वात के ली.
यावेळी यांचा मोठा मुलगा नामे दलीप
खंडागळे हा ही आला व यानेही काही एक
िवचारपुस न करता यानेही िशवीगाळ क न
मारहाण कर यास सु वात के ली. तसेच रा ल
खंडागळे याने या या घराशेजारी पडले या
लाकडा या ढगातुन एक लाकडी दांडा आणुन
याने िजवे मार याची धमक देऊन मारहाण
कर यास सु वात के ली. यावेळी मा या डा ा
हाताला मार लाग यामुळे मी पो टे मुकुंदवाड़ी
येथे आलो. व मला पोलीसांनी मेडीकल मेमो
देऊन उपचारासाठी घाटी दवाखाना येथे गेलो. व
उपचार क न पो टेला येऊन, मला लाकडी
दां ाने मारहाण करणारे यां या िव द त ार
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दली आहे. वगैर मजकु राव न गु हा दाखल.
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ÎúÖÓŸÖß
“ÖÖîú

330/18
कलम 294
भादिव सह
कलम 67I.T.Act

7 ”ûÖ¾Ö&Öß 265/18
ú»Ö´Ö
304 †
279,337
,338,427
,134
³ÖÖ¤ü×¾Ö

6/10/2018
रोजी 17.00
वा.
औरं गाबाद

7/10/18
रोजी 16.56
वा

´ÖÆüß»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß
औरं गाबाद

सुरेश पाटील
रा.नांदेड

7/10/201 7/10/201 ×¤üÛ÷¾Ö•ÖµÖ ÃÖÓ•ÖµÖ ™Òüú ÎÓú hr 38 x
8 ¸üÖê•Öß
8 ¸üÖê•Öß
²ÖÖê™êü ¾ÖµÖ 18 ¾ÖÂÖÔ 6982“ÖÖ “ÖÖ»Öú
09.33 वा ¬ÖÓ¤üÖ ×¿ÖÖ&Ö ¸üÖ
05.15
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
µÖ¿ÖÓ¾ÖŸÖ úÖÑ»Ö−Öß
™üÖê»Ö−ÖÖúÖ
¾Öî•ÖÖ¯Öæ¸ü Æü.´Öã.
¯Ö›êü÷ÖÖ¾Ö
¯»ÖÖÑ™ü −ÖÓ 3 ÷Ö™ü −ÖÓ
†Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü
43 ¯Ö›êü÷ÖÖ¾Ö
†Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü

8 ”ûÖ¾Ö&Öß 266/18 20/8/2016 7/10/2018 ´ÖÆüß»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß
†Öî¸üÓ÷ÖÖ²ÖÖ¤ü
ú»Ö´Ö 498 ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ¸üÖê•Öß
15.08 वा
† 323,
504,

ÃÖµµÖ¤ü ´ÖÖêÆü´´Ö¤ü
Æü»Öß´Ö ÖÖ−Ö ¯ÖŸÖß,
Æü»Öß´Ö ÖúÖ−Ö
ÃÖÖÃÖ¸üÖ,µÖãÃÖã¯Ö

मा.
पोिन
गायक
वाड
सो
मो.नं.888884
7479हे
करीत
आहेत .

नमुद ता.वेळी व ठकाणी यातील फयादीचे
ओळखीचे महेश जोशी यांनी यांचा मोबाईल
..9823440035 व न
फयादीचे
हॉटसअप
मोबाईल
8390068350
वर
https://m.
Facebook.com//story.php.storyfbid=284489073219
1515&id=100000 118495646 ही लक पाठिवली
असता ती फयादीने लक डाऊनलोड क न
ओपन क न पाहीली असता यात Suresh Patil is
with Yeshu Patil and 2 other, Yesterday at 00.16
Facebook for Android # पाणी कसं असतं?
आदीवासी पोरा या
जाडजुड लवडयातुन
गळणा या घ िवयासारख पाढंर शु
कवा
ा हण पोरी या गरगरीत तनासारख गुलाबी
लालसर # कवी- दनकर -मनवर असे ा हण
समाजा या महीलां या बाबतीत
यातील
आरोपीने अपश द वाप न या या भावना
दुखाव या हणुन गु हा

¯ÖÖêˆ¯Ö×− −Ö ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×™üúÖ&Öß µÖÖŸÖß»Ö ™Òüú ÎÓú hr 38 x 6982“ÖÖ
Ö ×´Ö¸ü¬Öê “ÖÖ»ÖúÖ−Öê ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ™Òüú ÆüÖ»Ö÷Ö•Öá ¯Ö&Öê ¾Ö
×−ÖÂúÖôû•Öß¯Ö&Öê “ÖÖ»Ö¾Öæ−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÃÖ»Öê»µÖÖ úÖ¸ü»ÖÖ ¤ü›üú
×¤ü»Öß ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖê²ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ŸµÖÖÓ“Öê úÖúÖ ÷ÖÖ›üß “ÖÖ»Öú
¤êü¾Ö“ÖÓ¤ü ´ÖÖ¬Öü¾Ö¸üÖ¾Ö ãú·ÈüÖ›êü ÷ÖÓ²Öß¸ü •Ö´Öß ÆüÖê‰ú−Ö ´Ö¸ü&Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öê
†ÖÆêü, ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß ÷ÖÓ²Öß¸ü ×¸üŸµÖÖ •Ö´Öß •ÖÖ»Öê †ÖÆê, ¾Ö ™Òüú
“ÖÖ»Öú ÃÖ¤ü¸ü †¯Ö‘ÖÖŸÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÖê Ã™êü»ÖÖ −Ö ¤êüŸÖÖ ŸÖÃÖê“Ö
ÃÖ¤ü¸ü •ÖÖ´Öß−ÖÖ †ÖîÂÖ¬Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü úÖ´Öß ¤ü¾ÖÖÖÖ−µÖÖŸÖ ¤üÖÖú»Ö
−Ö ú¸üŸÖÖ ÷ÖÖ›üß ÷Ö™ü−ÖÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¹ý−Ö ˆ³Öß ú¹ý−Ö ¯Öôæû−Ö ÷Öê»ÖÖ
´Æü&Öæ−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖÖ»Ö.

´Ö¯ÖÖê−ÖÖ
/2190
÷ÖÖµÖ
¾ÖÖ›ü

−Ö ŸÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×™üúÖ&Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß ÃÖÖÃÖ¸üß
−ÖÖ¤ü&µÖÖÃÖ ÷Öê»Öß †ÃÖŸÖÖ ÃÖÖÃÖ¸ü“µÖÖ ´ÖÓ›üôûß −Öê ×ŸÖ»ÖÖ
“ÖÖ¸ü ŸÖê ¯ÖÖ“Ö ´Ö×Æü−Öê “ÖÖÓ»Öß ¾ÖÖ÷Ö&Öæú ×¤ü»Öß ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¡ÖÖÃÖ ¤êü&µÖÖÃÖ ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖ êú»Öß ŸµÖÖÓ−Öß

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 07/10/2018 “Öê ÷Öã−Æê †ÖœüÖ¾ÖÖ.
506,34
³ÖÖ¤ü×¾Ö

9

‹´Ö
×ÃÖ›üúÖê

270/2018
कलम
354, 34
भादवी

×±úµÖÖÔ¤üß»ÖÖ ±úÖê−Ö¾Ö¹ý−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû êú»Öß ¾Ö ŸÖã †ÖŸÖÖ
¯Ö¸üŸÖ µÖêµÖ“Öê −ÖÖÆüß •Ö¸ü úÖ ŸÖã †ÖŸÖÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öß ŸÖ¸ü
úÖ¯Öæ−Ö ™üÖúß&Ö ¯Ö&Ö ŸÖã»ÖÖ †ÖŸÖÖ ¯Ö&Ö ´Öã»Ö÷Öß —ÖÖ»Öß
†ÖÆêü ŸÖã ÖŸÖÖ ´ÖÖ—ÖËÖ úÖÆüß úÖ´ÖÖ“Öß −ÖÖÆüß †ÃÖê
´Æü&Öæ−Ö ´ÖÖ−Ö×ÃÖú ¿ÖÖ¸üß¸üßú ±úÖê−Ö¾Ö¸ü ”ûôû êú»ÖÖ ¾Ö
25,00000 ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê‰ú−Ö †Ö»Öß ŸÖ¸ü ŸÖã ¯Ö¸Üÿö µÖê
−ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖã»ÖÖ ´ÖÖ—Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ¤üÖ¸ü úÖµÖ´Ö“Öê ²ÖÓ¤ü †ÖÆêü
†ÃÖê ±úÖê−Ö¾Ö¹ý−Ö ²ÖÖê»Öæ−Ö ¬Ö´Öúß ¤êü‰ú−Ö ´ÖÖ—ÖÖ ”ûôû
êú»ÖÖ ´Æü&Öæ−Ö ÷Öã−ÆüÖ.

Æü»Öß´Ö ÖÖ−Ö •Öêšü
, ¸üÖ ÷ÖÖÓ¾Ö›üß
×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü
×²Ö»›üà÷Ö 16 ¹ý´Ö
602 ‘ÖÖ™ü úÖê¯Ö¸ü
´Ö−Ö Öã¤Ôü ´Öã²ÖÓ‡Ô

7/10/2018रो
जी
13. 32 वा.

7/10/2018रो
जी 08.30 ते
09.00वा
औरं गाबाद.

´ÖÆüß»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß

बसंत काशचंद
कपुर रा एन 1
िसडको सहारा
नगर औरं गाबाद.

पोउप
िन
साधना
आढाव

व मुकुंद सुभाष
कवडे रा नारे गाव
औरं गाबाद.

नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील फया द बाई
ही यांचे राहते घरी येथे झाडाला पाणी मारत
असताना व झाडु मारत असताना बसंत काशचंद
कपुर व मुकुंद सुभाष कवडे हे दोघे येवुन बसंत
काशचंद कपुर याने मा या गाउन फाडु न मा या
छातीला हात लावला व मुकुंद सुभाष कवडे यांनी
हे कृ य चालु असताना यां या मोबाईलम ये
माझे फोटो काढले आहे. या दो ही
नी
मा या मनास ल ा वाटेल असे कृ य के ले आहे.
हणुन गु हा दाखल .

10 ¾ÖÖôãû•Ö

197/18 07/10/18 07/10/18 ´ÖÆüß»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß
ú»Ö´Ö
¾Öêôû 17.05 ¾Öêôû 20.27
425,323, ¾ÖÖÃÖã
¾ÖÖ
504,506
34 ³ÖÖ¤ü¾Öß

11 ÆüÃÖãÔ»Ö

194/18 7/10/18 7/10/18 ¯ÖÖê×¿Ö/ 1446
´Ö¬Öãú¸ü −ÖÖ−ÖÖ³ÖÖˆ
ú»Ö´Ö 65 ¸üÖê•Öß 12.30 ¸üÖê•Öß 16.41 −ÖÓ¤ü»ÖÖ»Ö Æü¸üß
úÖôêû ¾ÖµÖ 62
Ö ´Ö¤üÖúÖ ¾ÖÖ.•ÖÆüÖ÷Öß¸ü ¾ÖÖ.
“Ö¾ÆüÖ&Ö −Öê´Ö ÷Öã−Æüê ¸üÖ.•ÖÆüÖ÷Öß¸ü

1)¿ÖêÖ •Ö×´Ö»Ö
†µµÖã²Ö 2)
†Ö¸êü±úÖ †µµÖã²Ö
¿ÖêÖ

ÃÖ±úÖî/
ÃÖÖšêü

¯ÖÖêÆü/,
806
ˆ²ÖÖôêû

−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¸üÖÆüŸµÖÖ ‘Ö¸üß ŸÖß“Öê
²Ö×Æü−Ö ¾Ö ³ÖÖ‰ú Æêü ³Öê™üÖµÖ»ÖÖ †Ö»Öê ¾Ö †Ö´Æüß ÷Ö¯¯ÖÖ
´ÖÖ¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ²Ö×Æü−Ö ¿Ö²ÖÖ−ÖÖ Æüß“µÖÖ ‘Ö¸ü“Öê −Ö´Öã¤ü
†Ö¸üÖê¯Öß Æêü µÖê¾Öã−Ö ×ŸÖ»Öß −ÖÖÓ¤üÖµÖ»ÖÖ “Ö»Ö ²ÖÖê»»Öê ¾Ö
×ŸÖ−Öê •ÖÖ&µÖÖÃÖ −ÖúÖ¸ü ×¤ü»µÖÖ¾Ö¸ü ‘Ö¸üÖŸÖ ‘ÖãÃÖã−Ö ×ŸÖ»ÖÖ
´ÖÖ¸üÆüÖ&Ö ú¸üÖµÖ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ´Ö¬µÖê
÷Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ×ŸÖ»ÖÖ ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖ−Öê
´ÖÖ¸üÆüÖ&Ö ú¹ý−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû êú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü&µÖÖ“Öß
¬Ö´Öúß ×¤ü»Öß ´Æü&Öã−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖÖ»Ö.
−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šüúÖ&Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸êüÖ¯Öß−Öê ¤êü¿Öß
¤üÖ¹ý ×³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ˜ÖÖ ²ÖÖ™ü»µÖÖ Ã¾ÖŸÖÖ“µÖÖ ±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß
×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²ÖêúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ×¸üŸµÖÖ “ÖÖê¸ü™üß ×¾ÖÎúß

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 07/10/2018 “Öê ÷Öã−Æê †ÖœüÖ¾ÖÖ.
úÖò»Ö−Öß
†Öî¸ü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü

¿ÖÖÖÖ
†Öî¸ü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü

úÖò»Ö−Öß
†Öî¸ü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü

12 ÆüÃÖãÔ»Ö

195/18
ú»Ö´Ö
379
³ÖÖ¤ü×¾Ö

07/10/18 7/10/18
¸üÖê•Öß
¸üÖê•Öß “Öê
13.00
17.35 ¾ÖÖ
¾ÖÖ.ÃÖã.
‘ÖéÂ&ÖêÀ¾Ö¸ü
úÖò»Ö−Öß
•ÖÖ¬Ö¾Ö¾ÖÖ›üß

´Ö÷Öê¿Ö ¿ÖÖ´ÖÃÖ÷Ö †–ÖÖŸÖ
÷ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ
48 ¬Ö¤üÖ −ÖÖêú¸üß
¸üÖ.‹−Ö 10 Æü›üúÖê
×²Ö»›üß÷Ö −Ö.2 ¹ý´Ö
−Ö.9 †Öî¸ü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü

13 ²Öê÷Ö´Ö¯Öã¸üÖ

207/2018
कलम 366
भा.द.िव
माणे
दाखल

6.10.2018
रोजी
,औरं गाबाद

07.10.18
रोजी
03.29 वा.

´ÖÆüß»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß

208/2018
कलम 354
भादिव

7/10/2018

07/10/18
21.15

418/18

06/10/18

7/10/2018

कलम 279

रोजी 20.30

रोजी 11.10

भादवी

वा कासोडा

वा

14 ²Öê÷Ö´Ö¯Öã¸üÖ

15

‹´Ö
¾ÖÖôãû•Ö

औबाद

जग दश कु मार
गौतम
,औरं गाबाद

¯ÖÖêÆü/
616
¸üÖšüÖê›ü

…....

पोउप
िन
सुंदड

ú¸ü&µÖÖ“Öê ˆ¤êü¤ü¿ÖÖ−Öê •Ö¾Öôû ²ÖÖôû÷ÖŸÖÖ−ÖÖ ×´Öôãû−Ö
†Ö»ÖÖ ´Æü&Öã−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖÖ»Ö.
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-1040/- ¹ý.×ú.‹ãú&Ö 20 ¤êü¿Öß
¤üÖ¹ý ×³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ˜ÖÖ úÖ“Öê“µÖÖ ²ÖÖ™ü»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúß 52
¹ý¯ÖµÖê †ÃÖ»Öê»Öß
−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šüúÖ&Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖ“Öß
¯ÖÖ&µÖÖŸÖß»Ö ²ÖÖê¸ü “Öß ´ÖÖê™ü¸ü ™êüŒÃÖ´ÖÖê ú¯ÖÓ−Öß“Öß
†–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖ−Öê »Ö²ÖÖ›üß“µÖÖ ‡¸üÖ¤üµÖÖ−Öê “ÖÖê¹ý−Ö
−Öê»Öß ´Æü&Öã−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖÖ»Ö.
÷Öê»ÖÖ´ÖÖ»Ö :- 7500/-¹ý.×ú.“Öê ‹ ú™êüŒÃÖ´ÖÖê
Óú,“Öß ‹ú ‹“Ö ¯Öß ¯ÖÖ&µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê™ü¸ü ¾Ö êú²Ö»Ö
²ÖÖµÖ¸ü •Öã.¾ÖÖ.×ú †
नमुद ता वेऴी व ठाकाणी यातील आरोपी याने
अ ात कारणाकरीता यातील फयादी मुलगी
हीस पऴन नेले .वगैरे मचकु राव न मा.पोिऩ सो
यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न गु ाचा पुढील
तपास पोउपिन सुंदड यांचेकडे दला.

औ,बाद.

रं जीत रतन
पगारे उफ ट या
रा. सदर

पोह/
1628
दुबे

खुलासा,,,,नमुद ता. वेळी व ठकाणी यातील
आरोपी ाने फयादीस िवनाकारण अ ील
भाषेत िशिवगाळ क न फयादी या उज ा
हातावर असलेला पदर ओढु न ओ ाव न खाली
ओढु न फयादी या मनास ल ा उ प होईल
असे कृ य के ले हणुन गु हा दाखल.

राजु बाळु दणके

सोमनाथ भाउराव

सफौ.

यातील नमुद आरोपीने या या ता यातील आयशर

वय 32 वष धंदा

पवार वय 30 वष

खरात

गाडी

खा.नौकरी रा.

रा. बजाजनगर

ग लीत भरधाव वेगाने िन काळजीपणे लोका या

गाव ता.

मु.पो.कासोडा,

औरं गाबाद.

िजवतास धोका होईल अशा रतीने जोराने चालिवले

गंगापुर

ता.गंगापुर

रोजी 20.00

´ÖÆüß»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß

एम एच 20 सी टी 0994 हे कासोडा गावातील

हणुन गु हा.

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 07/10/2018 “Öê ÷Öã−Æê †ÖœüÖ¾ÖÖ.
16

‹´Ö
¾ÖÖôãû•Ö

419/18

07/10/18

07/10/18

कलम

रोजी

रोजी

65(ख)

17.10 वा

23.20 वा

मा.दा.का.

रतेश नारायण

1) सं दप अंजन

पोह/

सादर क यातील आरोपी नामे सं दप अंजन

जाधव ब ल

पपळे वय 34

2118

पपळे हा िवनापरवा◌ा बेकायदेिसर

नं.2798 ने.

वष 2) गंगाधर

साळवे

वता या आ थक फाय ासाठी बालक नामे

रांजणगाव

गु हे शाखा

संतोष िपपळे

गंगाधर संतोष िपपळे वय 16 वष रा. पंढपुर

शे.पु. ता.

औरं गाबाद

वय 16 वष

याचे माफतीने िव

गंगापुर िज

दो ही रा.

बालक याचे ता यात व रल वणनँ ाचा व

औरं गाबाद

पंढरपुर

कमतीचा

औरं गाबाद

माल

र या

कर या या उ शाने नमुद
िव

कर याचा

उदेशाने

ता यात व क जात बाळगत असताना िमळु न
आला हणुन गु हा.

17 ¤üÖî»ÖŸÖÖ
²ÖÖ¤ü

107/18

6/10/201

7/10/201

कडु नाथ पुंडलीक

गोपी बजरं ग

िनरं

PSI

यातील फयादी हे यांचे सरकारी काम करीत असताना

कलम

8 रोजीचे

8 रोजीचे

कांबळे पोलीस

परदेशी वय 26

क

वडणे

व

353,323,

रा ी

03.53 वा.

हवालदार बं.नं.

रा. माळीवाडा

504,506,

23.40

2079 ने

ता.िज.औरं गाबा

427

वा.चे

दौलताबाद

द

भा.द.िव.

सुमारास

औरं गाबाद

याचे नमुद सहकारी असे पो टेला कत करीत

असताना यातील नमुद आरोपी याने

फयादी या

टेबलसमोर येऊन मा या आजीने मा या िव द काय
त ार

दली आहे असे मोठ-मो

ाने बोलु लागला

फयादी व सहकारी हे याला समजावुन सागुन यास
तु या िव द तुझी आजी देवकाबाई िहने अदखपा

पोलीस

गु हा दाखल के ला आहे असे समजावुन सागत असताना

ठाणे

तु ही मा या िव द का त ार का घेतली आहे असे

दौलताबाद
ठाणे
अंमलदार
म मधे

हणुन तु हाला पा न घेतो व तु हाला कामाला लावतो
व िशवीगाळ क न टेबल वरील NC रिजरी टर हे टेबल
खाली फे कु न देऊन फयाद या शटाची कॉलर ओढु न
िशवीगाळ के ली आहे व िड.ओ. ASI पाटे यांना पण ध ा
बु

क न CCTNS या म या दरवा याचा काचेवर

ता.िज.

हाताची बु ा मा न काच फोडु न नुकसान के ले आहे सदर

औरं गबाद

फु टलेला काच नमुद आरोपीचा हाताला लागलेला आहे

हणुन गु हा दाखल

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 07/10/2018 “Öê ÷Öã−Æê †ÖœüÖ¾ÖÖ.
18 ¤üÖî»ÖŸÖÖ
²ÖÖ¤ü

110/18

07/10/18

07/10/20

संजय उ मराव

रं िजत महािवर

कलम 279 रोजी

18 रोजी

िनकम वय 56

सग बहेश वय

भादवी

17.27वा.

वष धंदा नोकरी

30 वष रा

वा.सु.

स.फौ.बं.नं.415

राजाराय टाकळी

दौलताबाद

6 ने पो. टे

ता खुलाताबाद

ब टँनड

दौलता

िज. औरं गाबाद

औरं गाबाद

बाद औ.बाद

शहर

16.45

िनरं

HC/

क

241
साबळे

नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीतांनी
या या ता यातील मो.सा

. MH-20 VD-

9196 शाईन का यारं गाची िह भरधाव व
िन काळजीपणाने चालवतांना िमळु न आला
हणुन गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी
HC/241 साबळे यां याकडे दला

SD/(›üÖò.−ÖÖ÷Ö−ÖÖ£Ö úÖê›êü)
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ, †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü
ú¸üßŸÖÖ.

