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1 
•Ö¾ÖÖÆü ü̧ 
®ÖÝÖ¸ü 

403/2021 

     कलम 
324,323,
504,506, 

भादवी 

30/12/2021 

रोजी रा�ी 
10.30 

वाजे�या 

सुमारास 

एस.बी.आय 

बँके समोर 

बालाजी 

नगर 

औरंगाबाद 

31/12/2

021रोजी 
03.31 

सं�दप संभाजी 

पारवे वय 30  

वष� धदंा खाजगी 

नोकरी रा. 

िशवाजीनगर 12 

योजना 

बौ�दमं�दरा�या 

पाठीमागे 

औरंगाबाद.  

केतन िमल�द घाट े

रा. �लाँट न ं49 

िशवशंकर काँलनी 

औरंगाबाद 

    पोहे

का ँ
140 

सुभा

ष 

साब

ऴे  

यातील �फया��द हा �यांची प�ीसोबत बोलत असतांना 

रा�ी 10.30 वाजे�या सुमारास एस.बी.आय बकेँ समोर 

बालाजी नगर येथे इसम नामे  केतन िमल�द घाटे याने 

�फया��दस  व �फया��दची प�ी िहला िशवीगाऴ क�न 

चापटबु�यान ेमा�न  धमक� �दली व �फया��दस  हातान े

िवट  मा�न �फया��दच े डोके फोडुन दखुापत केली तरी 

�याचेवर कायदेिशर काय�वाही �हावी. वरील त�ारीव�न 

गु�हा दाखल क�न पुढील तपास कामी पोहकेाँ 

140साबऴे यांच ेकडे �दले. 
 
 

2 
•Ö¾ÖÖÆü ü̧ 
®ÖÝÖ¸ü 

404/2021      

कलम 

महारा� 

दा�बंदी 

अिधिनयम 

68,86भाद

वी 

31/12/2021 

रोजी 13.05 

वा 

सुतिगरणीचौ

क  पुजा 

िबयर शॉप 

येथे  

31/12/2
021 

रोजी 
19.13 

वा. 

राज�� आनंद 

साळंुके वय 47 

वष�, पोना/1514 

नेमणुक गु�ह े

शाखा 

औरंगाबाद शहर  

1)राज ुिभका बाव�कर वय 

44 वष� रा. �लॉट नं 2 रेवती 

हौ�सग सोसायटी, िवटखेडा 

औरंगाबाद  2) संतोष बबन 

कोरडे वय 29 वष� रा. 

ग�हम�ट कॉटेज, हातमाळी 

ता.िज.औरंगाबाद, 3) 

रोहीत संजय खोतकर वय 

21 वष� रा.गणपती मंदीर 

जवळ 11 वी योजना, 

िशवाजीनगर गारखेडा 

प�रसर औरंगाबाद, 4)र�व� 

अशोक िनकम वय 26 वष� 

रा. रो हाऊस नं. 4, आभुषन 

पाक�  देवळाई, सातारा 

प�रसर औरंगाबाद  5) 

राज�� कडुबा पाटील वय 33 

वष� रा. साईराम 

मंदीराजवळ, सी से�टर 11 

योजना िशवाजीनगर, 

औरंगाबाद, 6) सुरज 

नंदलाल िबयाणी वय 48 

वष� रा. �लॅट नं. 3 गट नं 

134/पी, रो हाऊस न.ं 4 

राज रेिसड�सी देवळाई 

प�रसर, औरंगाबाद 
 

    पोहे

कॉ/8
42 

िशर

साठ 

यातील पुजा िबयर शॉपी चे चालक नामे राजु िभका 

बाव�कर वय 44 वष� रा. �लॉट नं 2 रेवती हौ�सग 

सोसायटी, िवटखेडा औरंगाबाद  यांनी पुजा िबयर शॉप 

समोरील जागेत वर नमुद �ाहकांना िबयर व दा� 

िप�यासाठी जागा उपल�ध क�न देवुन �यांना बाकडे , 

�लास, पाणी, खा� पदाथ� व इतर सुिवधा उपल�ध क�न 

�यांची �व�था ठेवुन �यावर िनयं�ण ठेवुन दा�चा गु�ा 

चालिवताना िमळुन आले.  तसेच वर नमुद �ाहक �. 1 

त े5 ह ेपुजा िबयर शॉप समोरील जागेत बाक�ावर 

बसुन, िबयर व दा� �वत:�या क��यात बाळगनु ितचे 

सेवन करीत असतांना िमळुन आल े�हणुन माझी एकुण 5 

�ाहक व पुजा िबयर शॉपचा चालक असे एकुण 06 

इसमांिव��द कलम 68, 86 महारा� म� िनषेध 

अिधिनयम-1949 �माण ेदाखल क�न 

मा.पो.िन.सो.यां�या आदेशान ेगु�हा दाखल क�न पुढील 

तपासकामी पोहकेॉ/842 शिषरसाठ यांचकेडे �दले.  
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3 ¯ÖãÓ›ü×»Ö ú 
®ÖÝÖ¸ü  

515/2021 

कलम 
279,304(

a) भादवी  

�द.31/12/20

21रोजी 

08.45 वा. 

पुंडिलकनगर 

रोडवर  

�द 
.31/12/2
021 

रोजी 
14.54 

वा.  

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
औरंगबाद  

 कपील बालाजी 

गाडग ेरा 

मोतीनगर 

गारखडेा परीसर  

    पोउ

पिन  

शेख  

नमुद ता वळेी व �ठकाणी यातील  आरोपीने �या�या 

ता�यातील मोटार सायकल �मांक MH-20-EH-8172 

ही भारधाव वगेात व िन�काळजीपणे चालवुन यातील 

मयत नामे धम�राज बोड� या�या मरणास कारणीभुत 

ठरला �हणुन गु�हा  

4 
मुकंुड

वाडी 

512/2021 

कलम 
457,380 

भादंिव 

�द.29/12/20

21रोजी 

रा�ीचे 

11.45त े

�द.30/12/20

21 रोजीचे 

सकाळी 
06.30 

वा.रामनगर 

मुकंुदवाडी 

औरंगाबाद 

�दनांक 
31/12/2
021 

रोजी 

17.26 वा  

,सुिनल 

माधवराव 

जाधव,वय-

31वष� धदंा-

�ाय�हर 

रा.रामनगर, 

देहाडे यां�या 

घरात क�रायान े 

ि�वेणी 

चौका�या 

पाठीमागे, 

मुकंुदवाडी 

औरंगाबाद.  

अ�ात      यातील �फया�दी ह ेसकाळी उठल ेअसता �फया�दीस �यांच े

कुलरवर ठेवलेल ेमोबाईल �दसुन आल ेनाही व  

च.पी.कंपनीचा भरलेल ेगँस िसल�डर ह ेसु�दा ठेवल�ेया 

जागवेर �दसुन आल ेनाही. कोणीतरी अ�ात चोर�ाने 

दरवाजाचे फटीमधुन आत हात घालुन दरवाजाची कडी 

उघड़�न घरात �वेश क�न �फया�दीचा कुलरवरती 

ठेवलेला मोबाईल व एच.पी.कंपनीचा भरलेले गँस 

िसल�डर चो�न नेले आह े�हणुन गु�हा दाखल  

)5000/- जु.वा.�क.अ.ं�रअलमी कंपनीचा NARZO 50 I 

मॉडेल असलेला आकाशी रंगाचा मोबाईल �याचा  
IMEI-NO 860771051317332,860771051317324    

�यात ऐअरटेल  कंपनीचे िसमकाड� �याचा �ंमाक-

7709979700 असा असुन 2)1000/-ज.ुवा.�क.अ एक 

एच.पी.कंपनीच ेलाल रंगाचे भरलेले गँस िसल�डर टाक� 

5 
मुकंुड

वाडी 

513/2021 

कलम 
279,337,
338 

भादवी  

29/12/2021 

09.30वा.सु. 

एस.टी.कॉल

नी 

मुकंुदंवाडी 

औरंगाबाद 

�दनांक 
31/12/2
021 

रोजी 

20.14 वा  

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
औरंगाबाद.  
 
 

 MH-20EZ-4503 

चे चालकावर  

     खुलासा-नमुद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दी  

ह े सायकल व�न घरी जात असतांना एस.टी.कॉलनी 

समोरील रोडवर एक मोटारसायकल�वार भरधाव 

वगेात �फया�दी यांचे  पाठीमागुन यवेुन �फया�दीस 

जोराची धडक �दली �यामुळे �फया�दी सायकलव�न 

खाली पडले �यामुळे हाताचे डा�ा कोपरला जबर 

दखुापत झाली �हणुन बाजुल �माण ेगु�हा दाखल  

6 ×•ÖÃÖß  
493/2021 

कलम 
12(A) 

महारा� 

जुगार 

कायदा 

�माण.े 

30/12/2021 

रोजी 17.10 

वाजताचे 

सुमारास,रोष

नगेट,   

औरंगाबाद  

31/12/2

021 वेळ 
01.39 

�फया�दी -सुिनल 

म�हारी जाधव 

वय 38 नेमणुक-

पोलीस ठाणे 

िज�सी,औरंगाबा

द शहर.  

 आरोपी - मोह�मद 

श�रफ अ�दलु 

रऊफ वय 38 

वष�.�वसाय.मजु

री. रा.कटकटगेट 

,�कराडपुरा,औरंगा

बाद.  

   दाखल 

करणार 
-

पोह/41

4पटाई

त 

ने.पो�ट े

िज�सी 

औरंगा

बाद 

शहर.  

सफौ/

काळे  

यातील  आरोपी हा �वता�या आथ�क फाय�ासाठी 

क�याण मटका नावाचा  जुगार खेळतांना व  खेळिवतांना 

िमळुन आला. �हणुन गु�हा दाखल क�न पुढील तपास 

कामी  मा.पो.िन.सो यां�या आदेशान े सफौ/काळे यां�या 

कडे �दल.े 
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7 ˆÃ´ÖÖÖ 
¯Öã ü̧Ö 

ग.ुर.न.ं  
302/2021 

कलम 363 

भा.द.ंिव. 

30/12/2021

रोजी 

सं�याकाळी 

10.00वा. 

�द.31/12
/21 

वेळ.00.3

1 वा. 

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
औरंगाबाद  

´Ö×Æü»ÖÖ 
†Ö¸üÖê¯Öß,औरंगाबाद  

    पोउ

पिन 

अबु

ज 

नमुद तारीख वेऴी व �ठकाणी यातील  �फया�दीची बिहण 

हीस मिहला अ�ात कारणासाठी पळवुन नेल.े �हणुन 

बाजुस कलमा �माण ेगु�हा दाखल क�न 

मा.पो.िन.सो.याचे आदशेान े पुढील तपासकामी  

पोउपिन अबुज  यांचेकडे �दल े व FIR ची �त मा. 

�यायालयात पाठिव�याची तजिवज ठेवली आह.े    
 

8 
वाळुज  ५०४/२१ 

कलम ६५ 

इ मदाका 

31/12/2021वे

ळ- 17.05 

पा�या�या 

टाक�जवळ 

तुका�बाद 

खराडी 

ता.गंगापुर.िज.

औरंगाबाद 

31/12/2

021रोजी 

18.42 वा 

पोअ.ं२०१६ 

सलीम हदैर शेख 

वय-32 वष� 

धंदा-नौकरी 

नेमणुक पो�ट े

वाळुज 

औरंगाबाद शहर 

रा�ल भाऊसाहबे 

खरात वय २७ 

रा.राजुरा 

ता.गगंापरु 

िज.औरंगाबाद 

    सफौ 

बु� े

मो.नं
. 

यातील आरोपी िवनापरवाना बकेायदेशीर�र�या 

�ोि�हजन गु��ाचा माल �वताच ेता�यात व क��यात 

बाळगनु �याची चोरटी िव�� कर�याच ेउ�ेशान ेिमळुन 

आला �हणुन गु�हा दाखल 

×´ÖôûÖ»ÖÖ´ÖÖ»Ö:-१४४० �.�कमती�या २४ देशी दा�चे 

१८० ml काचे�या बाट�या �यावर लाल व िपवळे 

अ�रात �भगरी सं�ा अस ेलेबल लावलेल े��येक� 

बाटलीची �कमत ६० �.�क.अं. 
 

9 
वाळुज  ५०५/२१ 

कलम ६५ 

इ मदाका 

31/12/2021

वळे- 17.00 

प�या�या 

टपरीम�ये 

राजुरा 

ता.गगंापरु.

िज.औरंगाबा

द 

31/12/2

021रोजी 

19.36 वा 

सफौ४२९२ 

नारायण 

क�डीराम बु�े 

वय-५३ वष� 

धंदा-नौकरी 

नेमणुक पो�ट े

वाळुज 

औरंगाबाद शहर 

बाबासाहबे 

िसताराम खरात 

वय ४२ धंदा 

मजुरी रा.राजुरा 

ता.गगंापरु 

िज.औरंगाबाद 

    पोह/१

५९८  
यातील आरोपी िवनापरवाना बकेायदेशीर�र�या 

�ोि�हजन गु��ाचा माल �वताच ेता�यात व क��यात 

बाळगनु �याची चोरटी िव�� कर�याच ेउ�ेशान ेिमळुन 

आला �हणुन गु�हा दाखल 

×´ÖôûÖ»ÖÖ´ÖÖ»Ö:-११४० �.�कमती�या १९ देशी दा�चे 

१८० ml काचे�या बाट�या �यावर लाल व िपवळे 

अ�रात �भगरी सं�ा अस ेलेबल लावलेल े��येक� 

बाटलीची �कमत ६० �.�क.अं. 
 

10 
वाळुज  ५०६/२१ 

कलम ६५ 

इ मदाका 

31/12/2021वे

ळ- 18.00 

कमळापुर 

रोडवर 

बाजारतळ येथ े

घरासमोर 

ता.गंगापुर.िज.

औरंगाबाद 

31/12/2

021रोजी 

20.01 वा 

पोअ.ं२७७८ 

पंकज पंडीत 

गायकवाड वय-

३८ वष� धंदा-

नौकरी नेमणुक 

पो�टे वाळुज 

औरंगाबाद शहर 

इि�तयाज रहीम 

शेख वय ३९ 

रा.बौ� िवहाराचे 

पाठीमागे साठेनगर 

वाळुज ता.गगंापुर 

िज.औरंगाबाद 

    पोह/

३२ 

जार

वाल  

नमुद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील आरोपी 

िवनापरवाना बेकायदेशीर�र�या �ोि�हजन गु��ाचा 

माल �वताच ेता�यात व क��यात बाळगनु �याची चोरटी 

िव�� कर�याचे उ�ेशान ेिमळुन आला �हणुन गु�हा 

दाखल×´ÖôûÖ»ÖÖ´ÖÖ»Ö:-९६० �.�कमती�या १६ देशी 

दा�चे १८० ml काचे�या बाट�या �यावर लाल व िपवळे 

अ�रात �भगरी सं�ा अस ेलेबल लावलेल े��येक� 

बाटलीची �कमत ६० �.�क.अं 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸ÓüÓगÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤.01/01/2022 “Öê ग ãÆêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  
 

11 
वाळुज  ५०७/२१ 

कलम ६५ 

इ मदाका 

31/12/2021वे

ळ- 18.30  

म�ेु�र 

सहकारी साखर 

कारखा�यासमो

र धामोरी 

िशवार येथ े

ता.गंगापुर.िज.

औरंगाबाद 

31/12/2

021रोजी 

20.45 वा 

सफौ१६३८ शेख 

सलीम अ.गफुर 

वय-५१ वष� 

धंदा-नौकरी 

नेमणुक पो�ट े

वाळुज 

औरंगाबाद शहर 

महेश बाळु �शदे 

वय २९ 

रा.िजकठाण 

ता.गगंापरु 

ह.म.ुमु�े�र 

सहकारी साखर 

कारखाना धामोरी 

िशवार ता.गगंापुर 

िज.औरंगाबाद 

    सफौ 

�दल

वाल े 

मो.नं

.९५

१८५

८३६

४५ 

नमुद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील आरोपी 

िवनापरवाना बेकायदेशीर�र�या �ोि�हजन गु��ाचा 

माल �वताच ेता�यात व क��यात बाळगनु �याची चोरटी 

िव�� कर�याचे उ�ेशान ेिमळुन आला �हणुन गु�हा 

दाखल×´ÖôûÖ»ÖÖ´ÖÖ»Ö:-९६० �.�कमती�या १६ देशी 

दा�चे १८० ml काचे�या बाट�या �यावर लाल व िपवळे 

अ�रात �भगरी सं�ा अस ेलेबल लावलेल े��येक� 

बाटलीची �कमत ६० �.�क.अं. 

12 
वाळुज  ५०८/२१ 

कलम ६५ 

इ मदाका 

31/12/2021

वळे- 20.30  

लांझी 

रोडवर 

ता.गगंापरु.

िज.औरंगाबा

द 

31/12/2

021रोजी 

22.03 वा 

पोअ.ं५९४ 

पांडुरंग 

काकासाहेब 

शेळके वय-३५ 

वष� धंदा-नौकरी 

नेमणुक पो�ट े

वाळुज 

औरंगाबाद शहर 

शुभम रमेश दाभाडे 

वय २२ 

रा.अजवानगर 

वाळुज ता.गगंापुर  

िज.औरंगाबाद 

    पोह/

७५१ 

मालो

दे   

नमुद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील आरोपी 

िवनापरवाना बेकायदेशीर�र�या �ोि�हजन गु��ाचा 

माल �वताच ेता�यात व क��यात बाळगनु �याची चोरटी 

िव�� कर�याचे उ�ेशान ेिमळुन आला �हणुन गु�हा 

दाखल×´ÖôûÖ»ÖÖ´ÖÖ»Ö:-७२० �.�कमती�या १२ देशी 

दा�चे १८० ml काचे�या बाट�या �यावर लाल व िपवळे 

अ�रात �भगरी सं�ा अस ेलेबल लावलेल े��येक� 

बाटलीची �कमत ६० �.�क.अं 

13 
ÃÖ›üÛúÖê ग.ुर.न. 

808/2021 

कलम379

भादवी 

14/12/2021

रोजी दपुारी 

02.55त े�द 
14/12/2021

रोजीचे 

दपुारी 

04.00वाजे

�या 

औरंगाबाद  

�द 
31/12/2
021 

नोद29 

वेऴ15.4
0 

उमेश रमशे 

सुरडकर 

वय20वष� धंदा 

िश�ण रा. 

आरती नगर 

िपसादेवी रोड , 

औरंगाबाद  

अ�ात     
 

मपो

ह 
217
5 

गाय

कवा

ड 
 

- नमुद ता  वेऴ व �ठकाणी यातील �फया�दी यांचे 

विडलांचे नावावर असलेली वर नमुद �कमतीची व 

वण�नाची मोटार सायकल ही वर नमुद �ठकाणी �फया�दी 

यांनी ह�ँडल लाँक क�न उभी केली असता ती कोणीतरी 

अ�ात चोर�ाने लबाडीचे ईरा�ान े�वताः�या 

फाय�ासाठी चो�न नेली आह.े �हणुन गु�हा दाखल 

1)25,000/-�पय े�क.  िहरो कंपनीची HF िडल�स 

मोटार सायकल �मांकMH-20 DB -9104िन�या 

रंगाची न�दणी �द - 30/04/2014ज.ुवा. �क.अ.ंएकुण 

25,000/-�पय ेज.ुवा. �क.अ.ं   

14 
×ÃÖ›üÛúÖê ग.ुर.न. 

809/2021 

कलम324,
323,504

भादवी  

31/12/2021 

रोजी 

09.00वाजे�या 

औरंगाबाद  

31/12/2
021 

नोद38 

वेऴ18.4
0 

स�यद कलीम 

स�यद रशीद 

वय41वष� धंदा- 

मजुरी रा. 

िमसारवाडी 

औरंगाबाद  

मु�तागीन पुण� नाव 

प�ा माहीत नाही. 

   
 

 यातील �फया�दी व आरोपी ह ेएकमेकांचे त�ड ओऴखीचे 

असुन यातील आरोपी यांनी कारण नसतांना �फया�दी 

कडुन पसैे मािगतल ेव �फया�दी यांनी पैस ेन �द�यान े

�फया�दीस िशवीगाळ क�न हाताचापटाने मारहान क�न 

उज�ा हातातील काचेचा �लास �फया�दीच ेडो�यात 

मा�न �फया�दीला जखमी केले �हणुन गु�हा दाखल   
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15 
×ÃÖ™üßü 
“ÖÖîÛú ú  

ग.ुर.न.575

/2021कल

म 
498(A),3
23,504, 

506,34भा

.द.िव  

सन 2016ते 

आजपावेतो 

�फया�दीचे 

सासरी  

31/12/2
021  

रोजी 

1607 वा. 

दाखल 

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
औरंगाबाद   

आरोपी नाम:े- 1) 

रा�ल अजु�नराव 

दा�नकर ,2)  
´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß 3) 

अजु�न कािशनाथ 

दा�नकर सव� रा. पुण े 

   
 

पोउ

पिन 

िहव

राळे 

खुलासा:- नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील आरोप�नी 

�फया�दीस तीच ेविडलांकडुन �वसायासाठी पाच लाख 

�पये घेवनु ये असे �हणुन काहीनाकाही कारणाव�न 

मारहान क�न घराबाहरे हाकलुन �फया�दीचा 

शारीरीक,मानिसक व आथ�क छळ केला �हणुन गु�हा 

दाखल क�न पु�ढल तपास कामी मा. पोिन सो यांचे 

आदशेान ेपोउपिन िहवराळे यांचे कड े�दला. 

16 
ÆüÃÖãÔ»Ö  ग.ुर.न.ं 

380/2021 

कलम- 

68व 

86म.दा.

का. 

ग.ुघ.ता.वेळ 

व �ठकाण-  

�द.31/12/20

21रोजी 
12.40  

वाजता 

हसु�ल, 

औरंगाबाद 

जळगावं 

रोड, 

�रगाबाद 

येथ े

�द.31/12

/2021रो

जी 17.02 

�फया�दी - योगेश 

ड�गर नवसारे, 

वय 37 वष�, 

पोहकेॉ/416, 

नेमणुक 

गु�हशेाखा 

औरंगाबाद शहर  

आरोपी - 1) 

िमल�द मोरे, हॉटेल 

मॅनेजर 2) िवशाल 

�दलीप वा�ळ, , 

रा. औरंगाबाद व 

�ाहक 3) शुभम 

म�साराम कायट,े 

रा. �लॉट न.ं 105, 

मा�ती नगर, 

एसबीओ शाळेच े

जवळ, औरंगाबाद, 

4) ऋषीकेश कडुबा 

वाघुल,े रा. ल�जी 

नगर, औरंगाबाद, 

   
 

सफौ/

वाघ 

यांचे

कड े

खुलासा -नमुद ता.वेळी व �ठकाणी यातील  आरोपी  

�.1यान े�याचेकड ेकोण�यादी  �कारे दा� िवक�याचा 

अगर दा� िपवुन दे�याचा परवाना नसतांना देखील 

�याचे हॉटेल म�य ेआरोपी �. 2त4े  यांना दा� 

िप�यासाठी जागा व सुिवधा उपल�ध क�न �द�या 

�हणुन नमुद आरोपीतांनी  म.दा.का. कलम68,86 �माणे 

गु�हा केला आह.े �हणुन गु�हा दाखल  

िमळालेला माल -150 =00     � �क.ची टेबल �.2 या 

टेबलावर �ाहक नाम.े 1) शुभम म�साराम कायटे, वय-

24 वष�, रा. �लॉट न.ं 105, मा�ती नगर, एसबीओ 

शाळेच ेजवळ, औरंगाबाद, यां�या ता�यातुन एक  
IMPERIAL BLUE SUPERIOR GRAIN 

WHISKY अस ेलेबल असलेली 150 एम एल िश�लक 

मदय असलेली काचेची बाटली. ज.ुवा.�क.अ. 

3) 20 =00    � �क. चे ��येक�10/-  �पयाच ेदोन 

�ला�टीकचे �लास. �क.अ.   एकुण- 170 =  00 

17 
ÆüÃÖãÔ»Ö ग.ुर.न.ं 

381/2021 

कलम 

498(अ)32
3,324,50
4,506,34

भा.द.िव.  

28/06/2019

रोजी  

31/12/2

021रोजी 
20.13 

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
औरंगाबाद  

1)स�यद मु�ार 

 2) स�यद रिशद 
3)´Ö×Æü»ÖÖ†Ö¸üÖê¯Öß 
रा. औरगाबाद  

   
 

पोउ

पिन/

िख

�लारे  

 खुलासा -नमुद ता.वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दी  व 

आरोपी ह ेपती सासरे व नंनद अस ेअसुन  �फया�दीस 

याितल आरोपीतांनी �र�ा घे�यासाठी दोन लाख �पय े

घवेुन य ेयाकारणाव�न �फया��दस आरोपी �.1यान े

लाथाबु�यान ेबेदम मारहाण केली व  काचेचा �लास 

फोडुन डा�ा हाता�या मनगटावर व उज�ा हाता�या 

पं�यावर मा�न जखमी केल ेव दोन लाख �पया�या 

मागणीसाठी  सतत िशवीगाळ मारहाण क�न 

िजवेमार�या�या धम�या देवुन शा�र�रक व मानिसक 

छळ केला �हणुन गु�हा दाखल  
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18 
ÆüÃÖãÔ»Ö .गुरन . 

382/2021   

कलम -  

65(ख) 

म.दा.का. 

  ग.ुघ.ता.वेळ 

व �ठकाण-  

�दनांक 
31/12/2021 

रोजी 18.45 

वाजता 

च�हाण 

ग�ली यथे े

घरा समोर 

31/12/2

021रोजी 
23.17 

�फया�दी -  

िशवाजी 

भगवानराव �शद े

वय-38वष� धंदा 

नौकरी 

पोअ.ं/468 

नेमणुक पोिलस 

�टेशन हसु�ल 

,औरंगाबाद  

आरोपी -  िनलेश 

नरेश पवार, वय 

29 वष�, रा. 

च�हाण ग�ली 

हसु�लगांव 

औरंगाबाद 

     

पोना
/445 

देशमु

ख 

खुलासा - नमुद ता. वळेी व �ठकाणी यातील आरोपी हा 

�यां�या  ता�यात व क�जात व�रल वण�नांचा व �कमतीचे  

देशी दा�  �भगरी सं�ा िवना परवाना  बकेायदेशीर 

�र�या चोरटी िव�� कर�याच ेउ�ेशान ेआ�थक 

फाय�ासाठी जवळ बाळगतांना िमळुन आला �हणुन 

गु�हा दाखल . 

िमळालेला माल-  1) 1200/- �पय े�कमती�या 20 नग 

देशीदा� �भगरीसं�ा असे लेबल असले�या 180         

 ML. �या िसलबंद  काचे�या   बाट�या ��येक� �कमत 

60/- �पय ेनमुद असले�या    

  2) 00.00 �. �कमतीची एक वायरची िपशवी ज.ु वा. 

�क. अं.  1200/- �पय.े 

19 
ÆüÃÖãÔ»Ö गरुन . 

383/2021   

कलम -  

65(ख) 

म.दा.का.  

ग.ुघ.ता.वेळ 

व �ठकाण-  

�दनांक 
31/12/2021 

रोजी 17.45  

वाजता 

जहांगीर 

कॉलनी हसु�ल 

घरा समोर 

31/12/2

021रोजी 
23.58 

�फया�दी -  

�ावण हरी 

गुंजाळ, वय 34 

वष�, �वसाय – 

नोकरी, 

पो.अ.ं/1995, 

नेमणुक पोलीस 

�टेशन हसु�ल 

औरंगाबाद शहर  

आरोपी -   िव�ण ु

�शध ुकाळे, वय 26 

वष�, रा. 

जहांगीरकॉलनी 

हसु�ल 

औरंगाबादमो 

     

पोना
/13

दीि�

त  

यातील आरोपी हा �यां�या  ता�यात व क�जात व�रल 

वण�नांचा व �कमतीचे  दशेी दा�  �भगरी सं�ा िवना 

परवाना  बेकायदेशीर �र�या चोरटी िव�� कर�याच े

उ�ेशान ेआ�थक फाय�ासाठी जवळ बाळगतांना िमळुन 

आला �हणुन गु�हा दाखल  

िमळालेला माल-     1) 1200/- �पय े�कमती�या 20 नग 

देशीदा� �भगरीसं�ा असे लेबल असले�या 180 ML. 

�या िसलबंद काचे�या   बाट�या ��येक� �कमत 60/- 

�पय ेनमुद असले�या   2) 00.00 �. �कमतीची एक 

वायरची िपशवी जु. वा. �क. अ  1200/- �पय.े  

20 
‹´Ö 

¾ÖÖôãû•Ö  
1239/202

1 कलम 
324,323, 
504 

भादवी  

�दनांक 
30/12/2021  

रोजी 

सं�याकाऴी 
07.30 

वाजे�या 

सुमारास मी 

नस�री कलनी 

,रांजनगाव 

येथ े

�द.31/12
/2021 

रोजी  
14.48   

वाजता 

देवचदं भीकु�सग 

मंडावत वय -50 

वष� ,धंदा-मजरुी 

रा-बनवेाडी, 

रे�वे �टेशन 

जवळ 

िज.औरंगाद   

संतोष पुण� नाव 

प�ा उपल�ध 

नाही. 

    पोउ

पिन/

आधा

न े

याितल �फया�दी यांनी �फया�द �दली क�, मा�या मलुीला संतोष 

हा हाताचापटाण ेमारहाण करत अस�यान ेआ�ही ितला 

भेट�यासाठी रांजणगाव येथे आलो असता संतोष हा �या�या 

घरीच होता �यांनी मला व मा�या प�ीस तु�ही इथ ेका आले 

असे �हणुन जोराजोरात िशवीगाळ करत असतांना मी �यास 

�हणालो �क, तु मा�या मलुीला मारहाण का करतो असे �हणुन 

मी �यास �दलेले पैसे परत �ा असे �हणलो असता �यानी मला 

पैसे न दतेा �या�या जवऴच असलेला लाकडी �ट�पन ेमा�या 

डा�ाबाजनु ेनाकावर व डो�या�या खाली मा�न मला गंभीर 

जखमी केल.े मारहाण के�याने मला मु�ा मार लागला 

आह.ेतसेच मा�या मलुीला व प�ीला दखेील सतंोष याने 

लाकडी �ट�पने मारहाण केली आह.े �हणुन गु�हा दाखल 
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21 
‹´Ö 
¾ÖÖôãû•Ö 

1240/202

1 कलम 

363भाद

वी  

30/12/2021 

रोजी सकाऴी 
06.00  

वाजे�या 

दर�यान   

�द.31/12
/2021 

रोजी  
18.14  

वाजता 

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß अ�ात   
  

पोउ

पिन/ 

पागो

टे  

नमुद ता�रख वेळी व �ठकाणी याितल �फया�दी यांनी 

�फया�द �दली क�, �द.30/12/2021रोजी सकाऴी 06.00  

वाजे�या दर�यान माझी मुलगी ही राह�या घरातुन 

कोणास काहीएक न सांगता िनघुन गेली आह ेसकाऴी 

06.00   वा सुमारास  कुणीतरी अ�ात ���ने अ�ात 

कारणासाठी पऴवुन नेले आह.े �हणुन गु�हा 

22 
‹´Ö 

¾ÖÖôãû•Ö 
1241/202

1 कलम- 

65(ई) 

महारा� 

दा� बदंी 

कायदा  

�द. 
31/12.2021 

रोजी17.35 

वा.एकतानग

र रांजनगांव 

येथील 

ना�याजवळ  

�द.31/12
/2021 

रोजी    
21.17  

वाजता 

राजाभाऊ 

मारोती को�ह े

वय 45 वष� धंदा 

नोकरी 

पोअ.ं/514 न.े 

पो.�ट.े MIDC  

वाळुज 

औरंगाबाद शहर  

अजय �काश 

च�हाण वय  32 

वष� धदंा मजुरी रा. 

एकतानगर 

ना�या�याजवळ 

रांजनगांव 

श.ेप.ुता.गगंापूर 

िज.औरंगाबाद  

     

पोह/
642 

महा

जन  

नमुद ता�रख वेळी व �ठकाणी याितल �फया�दी यांनी 

सरकार �फया�द �दली क�, याितल आरोपी हा 1)960 : 

00 �पये �कमती�या ��येक� 60 �पये �कमत असलेली 

एकुण 16 देशी दा� �भगरी संञा असे लाल      िपवळे 

रंगाचे लेबल असले�या काचे�या देशी दा� �या बाट�या  

��येक�  180 ML �या तसेच      एक िपशवी  जु.वा. 

�क.अ.ं960 : 00 एकुण असा वरील वणा�नाचा व 

�कमतीचा �ो�हीबीशन गु��ाचा माल िवना परवाना 

अवधै�र�या िव�� करीत असताना िमळुन आला �हणुन 

गु�हा.... 

23 
”ûÖ¾ÖÞÖß 658/2021

कलम 65 

(ख) 

म.दा.का. 

ग.ु घ.ता. वेळ 

व �ठकाण –  

�दनांक 
31/12/2021

रोजी  

20.45वाज

ता  िभमनगर 

भाव�सगपरुा  

औरंगाबाद 

�द.31/12
/2021 

jरोजी 
21.47 

वा.  वा  

 िस�दाथ� 

रखमाजी थोरात  

पोना/901वय 

47 वष� धदंा- 

नौकरी नेमणुक 

पोलीस �टेशन 

छावणी 

औऱंगाबाद शहर  

सितष रमेश 

खंडागळे वय 

24वष� धदंा-दा� 

िव�� रा. िभमनगर 

भाव�सगपरुा  

औरंगाबाद 

    पोना
/108

6पा

यघन 

 यातील आरोपीने व�रल वण�नाचा व �कमंतीचा 

�ो�हीबीशन गु��ाचा माल देशी दा� जवळ बाळगण ेव 

िव�� कर�याचा परवाना नसतांना अवै��र�या �वत:चे 

आथ�क फाय�ासाठी जवळ बाळगतांना व िव�� 

करतांना िमळुन �हणुन गु�हा दाखल क�न मा. पोिनसो 

यांच ेआदेशाने पोना/1086पायघन यांचे कड े�दला.  

िमळाला  माल –  1)960/-� �क.�या देशी  दा� �भगरी 

सं�ा अस ेलेबल असले�या 180 ml �या 16बाट�या 

��येक� �कमत60�पय े
 

24 
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ  ग.ुर.न. 

565/2021 

कलम 
452,354,
504,506,
34  

भादिव 

11/11/2021 

रोजी सकाळी 

11.30 वा 

�लॅट �-

9,�ी.�वामी 

समथ� 

अपाट�म�ट, 

�द. 
31/12/2

1 रोजी 
21.59 

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
औरंगाबाद  

) सुिशल पगारे रा-

एन -7 िसडको 

औरंगाबाद2) 

िशरीश पगारे रा-

सदर 

िन

रं

क 

  पोउ

पिन 

गोरे 

पोउ

पिन  

िशर

साठ 

 यातील आरोपी सुिशल पगारे रा-एन -7 िसडको औरंगाबाद 

यान े�द-11/11/2021 रोजी सकाळी 11.30 वा सु.माझ ेघरी 

येवनु माझा मलुगा मयरु याचे सोबत असले�या आ�थक वादाच े

कारणामुळे मला िशवीगाळ क�न माझा हात पकडून मला 

घराबाहेर ओढून माझा �लाउज ओढून,माझे साडीला ओढाओढ 

क�न माझा िवनयभगं केला आह ेव मी पोलीसात त�ार 

के�यास मला जीव ेमार�याची धमक� �दली व सुिशल पगारे व 

िशरीश पगारे यांनी मी पोलीसात त�ार के�यास जीवे मा�न 
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उ�वलाताई 

पवार शाळे 

जवळ,साता

रा परीसर 

औरंगाबा 
 

टाकू अशी फोन�ारे धमक� �दलेली आह.ेतरी �यांचेवर कारवाई 

होणेस िवनंती आह.ेडी.ओ अिधकारी गोरे यांनी गु�हा दाखल 

क�न पुढील तपासकामी पोउपिन  िशरसाठ यांच ेकडे �दला   

25 
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ग.ुर.न.566 

/2021 

कलम  

65(ख) 

महारा� 

दा�बंदी 

कायदा 

 �द. 
31/12/2021

रोजी 12.15 

वाजता 

सातारा गाव 

SRP गृप 

रोड, 

औरंगाबाद   

�द. 
31/12/2
021 

रोजी 
22.18 

सुिनल िनवृ�ी 

धुळे वय-49वष� 

धंदा-नोकरी 

पोह/439 

नेमणुक-पोलीस 

�टेशन सातारा 

औरंगाबाद शहर  

सुरेश गगंाधर 

ननंवरे वय - 45 

वष� रा. सातारा 

गाव SRP गृप 

रोड, औरंगाबाद   

   पोउ

पिन 

िशर

साठ 

सफौ 

भंडा

री 

 यातील �फया�दी ह ेपोलीस �टेशन सातारा येथ ेहजर असतांना 

गु�बातमीदारामाफ� त माहीती िमळा�याव�न माहीतीचा 

खाञी केली असता यातील आरोपी हा 

िवनापरवाना,बेकायदशेीर�र�या �वता�या फाय�ासाठी 

दा�ची चोरटी िव�� करत असतांना िमळुन आला �हणुन �याच े

िव��द िड.ओ.अिधकारी पोउपिन िशरसाठ  यांनी मा.पो.िन.सो 

यांचे आदशेाने गु�हा दाखल क�न पुढील तपास कामी सफौ 

भंडारी यांचे कडे �दला  

1)1500/- �पय े�कमतीची दशेी दा� �भगरी सं�ा�या एकुण 

30 िसलबदं काच�ेया बाट�या 180 Ml �मत�ेया ��यके� 

�कमत 60 �पय.े 

26 
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ग.ुर.न. 

567/2021 

कलम  
86,68 

महारा� 

दा�बंदी 

कायदा 

31/12/2021 

रोजी 20.45 

वा   हॉटेल 

ज�ा,गट 

न.ं216,   

सातारा 

प�रसर, 

औरंगाबाद 

31/12/2

1 रोजी 

22.30 वा 

 मंगेश 

मधुकरराव 

जाधव, वय 34 

वष�, पोअ/ं 

2479, नमेणुक  

पो.�ट.ेसातारा 

औरंगाबाद शहर 
. 

1) सदंीप द�ा�य 

डाहाऴे वय  ३२ वष� 

धदंा- हॉटेल (ज�ा) रा. 

रेणकुामाता कमान 

जवऴ औरंगाबाद 

हॉटेल मालक 2) शेख 

सलमान शेख सलीम 

वय 20 वष� रा. 

रेणकुामाता कमान, 

औरंगाबाद  

   सपो

उप

िन 

भंडा

रे 

पोह/
521 

राठो

ड  

 यातील �फया�दी ह ेपोलीस �टाफसह  09.00 ते 24.00दर�यान 

पो.�टे.ह�ीत अव�ै धं�ावर काय�वाही कामी प�ेो�लग करीत 

असतांना गु�बातमीदारामाफ� त माहीती िमळा�याव�न 

माहीतीचा खाञी केली असता यातील आरोपीने िवनापरवाना 

बेकायदशेीर�र�या �वतः�या आ�थक फाय�ासाठी �ाहकांना 

�वतःच ेहॉटलेम�ये दा� सेवन कर�यासाठी जागा उपल�ध 

क�न �दली �हणुन �याचे िव��द िड.ओ.अिधकारी सपोउपिन 

भंडारे यांनी मा.पो.िन.सो यांचे आदशेाने गु�हा दाखल  

27 
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ग.ुर.न. 

568/2021 

कलम  
86,68 

महारा� 

दा�बंदी 

कायदा 

�द.31/12/20

21 रोजी   
16.45 

वाजता 

हॉटेल 

साई�साद 

�हजे ऍ�ड 

नॉन �हजे, 

वा�मी कंपनी 

  संदीप हरीभाऊ 

बीडकर, वय 32 

वष�, �वसाय 

नौकरी, 

पोिश/1091 

नेमणुक 

गु�हशेाखा, 

औरंगाबाद शहर.  

आरोपी-  1) िनलेश 

नारायण सांळुके, वय 31, 

�वसाय इले��ेशन वष� 

रा.�ीराम 

मंदीराजवळ,उ�कानगरी, 

औरंगाबाद 2) अमोल 

आसाराम काकडे, वय 24 

वष�, �वसाय खा.नौकरी, 

रा. जयभवानी हॉटेल�या 

बाजुला कामगार चौक, 

पंढरपूर, औरंगाबाद 3) 

�दपक रामेशवर च�हाण, 

   सपो

उप

िन 

भंडा

रे 

पोह/
307 

ग�हा

ण े

सा- न.ता.वेळी व �ठकाणी यातील आरोपीने �वत:�या 

आथ�क फायदयासाठी �ाहकांना दा� िप�याकरीता 

जागा, टेबल, खुचा� व जवेण व इतर खादया पदाथ� 

उपल�ध क�न दवेून �या बद�यात �ाहकाकडून पसै ेघेत 

असताना िमळुन आला �हणुन �याचे िव��द 

िड.ओ.अिधकारी सपोउपिन भंडारे यांनी मा.पो.िन.सो 

यांच ेआदेशाने गु�हा दाखल क�न पुढील तपास कामी 

पोह/307 ग�हाण ेयांचे कड े�दला  

×´ÖôûÖ»ÖÖ´ÖÖ»Ö:-१) 90 =00 �पये �कमतीचेएक Royal 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸ÓüÓगÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤.01/01/2022 “Öê ग ãÆêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  
 

 
Sd/- 

 ( ×¾Ö¿ÖÖ»Ö œãü´Öê ) 
ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ÝÖã®Æêü) 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ, †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü 
Ûú¸üßŸÖÖ 

 

रोड,पेरे 

चौक, 

पाटोदागाव 

ता.िज. 

औरंगाबाद 

वय 23 वष�, �वसाय 

िश�ण, रा. रांजणगाव 

शे.पु. ता.गंगापूर िज 

औरंगाबाद 4) सोमनाथ 

बाळु �दपके, वय 21 वष�, 

�वसाय हॉटेल 

साई�ासाद, रा. पेरे चौक, 

पाटोदागाव ता.िज. 

औरंगाबाद 

Stag      Deluxe Whisky 180 ML �मतेची  

२) 80 =00 �पय ेएक McDowells No 1 Reserve 
Whisky Original 180 ML  

    3) 30=00  �.�क. चे तीन काचेची �लास ��येक� 10 

�पये �कमतीच ेज.ुवा.�क.अ. 

 एकुण 200 = 00 �पय े

28 
‹´Ö 

×ÃÖ›üÛúÖê 
गरुन.ं  
534/2021 

कलम- 68 

व 86 

महारा� 

म�िनषेध 

अिधिनयम 

�माण े. 

�दनांक 
31/12/2021 

रोजी 

18.30वा. 

सुमारास  

�वराज 

हॉटेल येथे 

ST वक�शॉप 

जवळ 

जालना रोड 

औरंगाबाद.  

�द.31/12
/21 

रोजी  
23.16 

वा.  

 रा�ल  

गणपतराव 

खरात , वय 38 

वष�, पोअ/ं 

2425, नमेणुक 

गु�हशेाखा 

औरंगाबाद शहर  

1) हॉटेल मालक नाम-े 

अनतंा सुरेश िबनोरकर 

वय.32 वष� 

रा.जाधववाडी 

सुरेवाडी ग.न.5 �णव 

मेडीकल जवळ 

औरंगाबाद.  

2) वैभव सुमीत 

बोलके(�ाहक) वय.27 

वष� रा.ग.न.10 ढाकण े

�कराणा 

दकुानजवळ,जयभवानी

नगर मुकंुदवाडी 

औरंगाबाद. 

3) मनोज साडुं िजत े

(�ाहक) वय.37 वष� 

रा.ह.म.ु�दलीप पोटदखुे 

यांच ेघरात भाडयाने 

नारेगांव औरंगाबाद  

-    पोह/ 
119
8 

बाव

�कर 

 खुलासाः- व�रल ता. वेळी व �ठकाणी यातील आरोपी 

�. 1 यान ेिवनापरवाना व बेकायदेशीर �र�या �वत:�या 

फाय�ासाठी �ाहकांना दा� सेवन कर�यासाठीजागा, 

टेबल, खु�या� व जवेण व ईतर खा� पदाथ� उपल�ध क�न 

देवनु �याबद�यात �ाहकांकडुन पसै  ेघेत असतांना िमळुन 

आला तसेच आरोपी �. 2 व3 ह ेदोन टेबलावर बसनु 

�वत:चे क��यात वर नमुद वण�ना�या व �कमती�या 

िवदेशी दा��या बॉटलसह दा� िपतांना िमळून आल े

�हणुन डी. ओ. अिधकारी मपोउपिन/ आबुज यांनी गु�हा 

 दाखल क�न तपास यांना मा. पो.िन.सो. यांचे आदशेान े

�दला.   

1) Old Monk xxxRUM िवदेशीदा� 180 ml 

�कमत./205- �पये  ची अध�वट भरलेली  

काचेची बॉटल  

2)  IMPERIAL BLUE Whisky िवदेशी दा�ची 

बॉटल 375  

ml ची  �पये 300/- �कमतीची लेबल असलेले. 

एकुण- 575 = 00 
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