
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 01/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  † Îú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ÝÖã ¸ü ®ÖÓ Ûú»Ö´Ö ÝÖã ‘Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ×šüÛúÖÞÖ ÝÖã ¤üÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ×±úµÖÖÔ¤üß †Ö¸üÖê¯Öß  †™üÛú ŸÖÖ. ¾Öêôû ÝÖê»Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ‘Ö/³Öê™ü  ¤êüÞÖÖ ȩ̂ü †×¬Ö. ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÜÖã»ÖÖÃÖÖ   1  ”ûÖ¾ÖÞÖß 572/2021
कलम 324,323, 504,34 
भादिव. द. 30/10/2021

रोजी 
सांयकाऴी 07.30 वा. 
सु.  फरदोस 
गाडन 
पडेगाव 
औरंगाबाद  द. 31/10/2021रोजी 00.11 चरण हरीराम 

धोटे वय 51 वष 
धंदा ापार रा. 
फरदोस गाडन 
पडेगाव 
औरंगाबाद  1) रतशे ी 

परदेशी 2) 
रवीश ी 
परदेशी 3) रा ल 
ी परदेशी सव 
रा. फरदोस 
गाडन पडेगाव 
औरंगाबाद     पोह/ 1512 

काळे  नमुद ता वेऴी व ठकाणी यातील फयादी व आरोपी 
ह ेआपसी नातेवाईक असुन यातील नमुद आरोपीतांनी 
जु या भांडणा या कारणाव न फयादीस हणाल ेक  
तु आम या लेडीज ला का भांडतात असे हणुन  यातील 
नमुद आरोपीतांनी  संगनमत क न फयादीस व याचे 
भाचा यास िशवीगाळ क न हाताचापटाने मारहाण 
केली व आरोपी .3 यान ेतेथील िवट हातात घेवुन 
फयादी व याचे भा यास डो यात मा न जखमी केले 
तसेच आरोपी . 2 याने फयादीचे डा ा डो य या 
खाली व पाठीवर चावा घेतला तसेच फयादीचा भाचा 
िवजु चंदल े या या पण रिवश परदेशी याने उज ा 
गालावर चावा घेतला हणनु मा. पोिन.सो यांचे 
आदेशान ेगु हा दाखल  2 ”ûÖ¾ÖÞÖß 573/2021

कलम 353,332,504,506 
भादिव द. 31/10/2021 

रोजी चे 01.00 
वा.सु.िभमन
गर 
भाव संगपुरा 
औरंगाबाद  द. 31/10/2021 

रोजी 05.03 धरम  गणेशलाल 
राठोड वय 42 
वष धंदा नोकरी 
को.काँ/1411 ने. 
पो टे छावणी 
औरंगाबाद शहर   आ णा 

रावसाहबे बोरग े
रा. िभमनगर 
भाव संगपुरा 
औरंगाबाद      पोउ

पिन/
डाके  नमुद ता वेऴी व ठकाणी यातील आरोपी हा पो टे 

छावणी चा अिभलेखावर ही ीशीटर अस यान े यास 
चेक कर यासाठी बीट माशल डायल 112 ह ेगेल ेअसता 
नमुद आरोपी नामे अ णा रावसाहबे बोरगे याने 
हणटल े क  ितकडे  झक मा-या कराय या इकडे 
ग लीत मा याकडे आरडा ओरडा क न ग धऴ 
घालायचा नाही  असे हणनु याने मी येथे धंगाना 
क न टाक ल व काहीएक िवचार करणार नाही असे 
हणुन  फयादीस  हाताने बु ा मा न जखमी केल े
तसेच परत चेक कर याक रता आलात तर िजवे मारीन 
अशी धमक  दली. व फयादी करत असले या 
सरकारी कामात अडथळा िनमाण केला हणनु गु हा 
दाखल 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 01/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  3 ”ûÖ¾ÖÞÖß 574/2021
कलम 452,325, 323,504 427,34 
भादिव  दनांक 30/10/2021 

रोजी 
सायंकाळी 6.30वाजे या  सुमारास 
फरदोस 
गाडन 
पडेगाव 
औरंगाबाद  द. 31/10/2021 

रोजी 14.06 ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 1)चरण 
हारीराम धोटे , 2)मंगशे िम ी 
धोटे,  दो ही 
रा. फरोदगाडन  पडेगाव 
औरंगाबाद व 3)करण लाला 
धोटे रा. छावणी 
औरंगाबाद  
यांचे सोबत 
इतर अनोळखी 
इसम  नाव प ा 
माहीत नाही      पोहे

काँ /1512का
ळे  यातील फयादी याचे शेजारी राहणारे नातेवाईक व 

इतर अनोळखी  आरोपीतांना संगनमत क न  जु या  
भांड याचा  कारणाव न फयादी या घरात घुसून 
फयादीचे विडल दर, सासु पती, जावु,यांना 
िशवीगाळ  क न हाताचापटाने मारहाण  केली  तसेच 
आरोपी .1यान ेहातात सळई घेवुन पा ठत मारहाण 
केली.व रिवश परदेशी  याचे त डावर  अनोळखी 
आरोपीने  बु ा मार याने  काँप बसवलेला दात तुटला  आह.े व फयादी व याचे पती  भांडन सोडिवत 
असतांना  आरोपी .1याचे हातातील सळई िहसकवुन 
घेत असतांना  हातावर मु ा  मार  लागला  आह.े  
तसेच सदर आरोपीतांनी  घरसमोरील गाडनम ये 
ठेवले या  झा ाचे कुं ाचे    तोडफोड क न नुकसान 
केल ेआह.े हणुन  आदेशान े गु हा  दाखल  4 ज.नगर  339/2021 

कलम 65 (C) 
म.दा.अिध
िनयम 1949 31/10/2021

रोजी 13.50वा .सु MSEB 
ऑफ स 
मेनगेटसमोर 
काबरानगर,
औरंगाबाद द .31/10/2021रोजी 14.52 वा  दप दनकर 

दंडवते, वय 44 
वष ,धंदा नौकरी 
पोना/796 
नेमणुक 
पो. टे.जवाहर 
नगर,औरंगाबाद 
शहर  नवाब खान 

गुलाब खान, वय 36वष,रा .
इंदीरानगर डाँ .
बाबासाहबे 
आंबेडकर 
पुत याचे मागे, 
औरंगाबाद      पोह 2341 

दाभा
डे - नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने याचे 

ता यात देशी दा  भंगरी सं ा या 180 
एम.एल. मते या 22 काचे या बाट या याची कंमत 1320/- पये कमतीचा माल िवनापरवाना 
बेकायदेशीर र या चोरटी िव  कर या या उ ेशाने 
घेवुन जात असतांना िमळुन आला . हणुन गु हा दाखल 
क न पुढील तपासकामी मा .पो.िन .सो.यांचे आदेशान े
पोह 2341 दाभाडे यांचेकडे दल े5 ‹´Ö ×ÃÖ›üÛúÖê गु.र.नं. 451/2021 

कलम- 325, 323, 504, 506 
भादिव. 21/10/2021 

रोजी रा ी 
अंदाजे 10.00 
वा. सुमारास  दगुा काँलनी 
आठवडी 
बाजारचे 
जवळ 
िचकलठाणा 
औरंगाबाद. द. 31/10/21  

वेऴः- 17:00 ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß र वं  िपता 
सोिमनाथ 
नवपुत ेरा- सदर -- -- --  पोह/ 1055 

शेजु
ळ यातील फया द व आरोपी ह ेना याने आई व मुलगा 

असे असुन सदर मुलगा हा दा  िपवुन येवुन याचे प ी 
नामे- रेणुका िहस व मुलांना िशवीगाळ क न 
हाताचापटाने मारहान करीत अस यान े यातील 
फया द ही भांडण सोडव यास गेली असता, सदर 
आरोपीने फया दस िशवीगाळ क न हाताचापटांनी 
मारहान क न याने हाताचे बु याने फया द या 
छातीत मा न फया दचे छातीचे हाड मोडल ेआह.े 
फया दचा उपचार चालु असतांना MLC जबाब 
द याव न DO अिधकारी पोउपिन/ सोनिगरे यांनी 
सदरचा गु हा दाखल  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 01/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  6 ¾Öë¤üÖŸÖ ®ÖÝÖ¸üü  
गुरन ं282/2021 
कलम- 379 
भादवी  29/10/2021 

रोजीचे रा ी 08:30ते द. 30/10/2021
रोजीचे 09:00वा.सु. 
राह या 
घर या गेट 
जवळुन,रा.वे
दांत नगर ,स ा ी 
गाडन 
अपाटमट, 
औरंगाबाद 
शहर द. 31/10/2021 

रोजीचे 12:23 
वा. ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß अ ात  47,000:00/-  कंची 

ज.ुवा. 
इंडीका कार . MH-20-AG-0415 
इंडीका DLS,िजचा  च े . 600141HVZP87207* 
ज.ुवा. क.अ.47,000:00/- . येणे 
माणे    पोहे

कॉ/717 
गुमरे  खुलासा - नमुद तारीख  वेळी व ठकाणी यातील 

फयादी यांनी यांचे मालक ची इंडीका कार . इंडीका 
कार . MH-20-AG-0415 इंडीका DLS,िजचा  
चेसीस . 600141HVZP87207* ही 
द.29/10/2021 रोजीचे रा ी 08:30 वा.सु.  राह या 
घरा या गेट जवळ लावली व द. 30/10/2021रोजीचे 09:00वा.सु. सदर ठकाणी जावुन  बघीतली असता ती 
मीळुन आली नाही. ती कोिणतरी अ ात चोर ाने 
वत: या फाय ा साठी लबाडी या ईरा ाने चो न 
नेली आह.े फयादीने ितचा आज पावेतो आजुबाजुला व 
ईतर ठकाणी  शोध घेतला असता  ती िमळुन आली 
नाही. हणून फयादी यांनी आज रोजी 
द.31/10/2021 रोजी पो. टे. ला येवून त ार दली 
आह.े हणून आज रोजी गु हा दाखल  7 ¾Öë¤üÖŸÖ ®ÖÝÖ¸üü 283/2021 

कलम- 379 
भादवी  द.29/10/2021 रोजीचे 

सकाळी 07:00ते द. 29/10/2021
रोजीचे 
दपुारी 01:30वा.सु. 
रा.  मि द 
या 
पाठीमाग,ेपं
जाप हॉटेल 
समोर 
रोडवर , टेशन 
चौक,औरंगा
बाद येथुन    .31/10/2021 

रोजीचे 13:27 
वा. भुषण र वं नाथ 

ठाकुर  वय-36वष, धंदा-
खा.नोकरी, धम-
हदं,ु जात-ठाकुर, 
रा.एन-11,मयुर 
नगर,हाडको 
औरंगाबाद शहर  अ ात  19,000:00/-  

कंमतीची 
ज.ुवा.मो.सा. MH-20-FB-1359एच.ए
फ.डील स,
िहरोकंपिन
चीिजचाचे
सीस .MBLHAR208JHH00811व 
इंिजन . HA11ENJHH05927 
ज.ुवा   पोहे

कॉ/480 
पवा
र  
मो.  
९५
२७
८९
१७
५२ लासा - नमुद तारीख  वेळी व ठकाणी यातील फयादी 

यांनी यांचे मालक ची कंमतीची जु.वा.मो.सा. MH-20-FB-1359 एच.एफ.डील स,िहरो कंपिनची िजचा 
चेसीस .MBLHAR208JHH00811व इंिजन . HA11ENJHH05927 जु.वा. ही द. 29/10/2021 
रोजीचे  सकाळी 07:00लावुन फयादी ह े पैठण येथे 
ुटीकामी गेले व द. 29/10/2021दपुारी 01:30वा.सु. 

पैठण येथुन ुटीव न आल े  व मो.सा.   लावले या 
ठकाणी जावुन बघीतल े असता सदरची  
मो.सा. फयादी यंना दसुन आली नाही. ती कोिणतरी 
अ ात चोर ाने वत: या फाय ा साठी लबाडी या 
ईरा ाने चो न नलेी आह.े फयादीने ितचा आज 
पावेतो आजुबाजुला व ईतर ठकाणी  शोध घेतला 
असता  ती िमळुन आली नाही. हणून फयादी यांनी 
आज रोजी द.31/10/2021 रोजी पो. टे. ला येवून 
त ार दली आह.े हणून आज रोजी गु हा दाखल  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 01/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  8 ¾Öë¤üÖŸÖ®ÖÝÖ¸üü गुरन ं284/2021 
कलम- 
महारा  
दा बंदी 
अिधिनयमा
चे कलम 65 (ई)  दनांक 31/10/2021 

रोजी  19:55वा.सु
मारास 
राजीवनगर 
रे व टेशन 
प रसर 
उ ानपुला 
खाली 
औरंगाबाद  नांक 31/10/2021 

रोजी  20.48वा महशे ह रदास 
उगले, वय-34वष,पोआ/2351, नेमणुक 
वेदांतनगर 
पो. टे., 
औरंगाबाद शहर. 
सरकार तफ 
फयादी होवुन 
फयाद िल न देत े
क , मी वरील 
ठकाणी मागील 
सुमारे   चार 
मही यापासुन 
नेमणुक स असुन 
जनरल ुटी 
करतो. ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß   िमळाला 

माल- 780=00 
पये 
कमती या 13 देशी 
दा या 
िसलबंद 
बाट या     

सफौ/जा
धव 
मो.. 8554053601 खुलासा-  नमुद तारीख,वेळी व ठकाणी यातील 

महीला आरोपी  ही िवनापरवाना, बेकायदेिश र या 
वरील वणनाचा व कमतीचा ोिहबीशन गु हयाचा 
मु ेमाल देशी दा  भंगरी सं ा या बाट या वत: या 
जवळ व ता यात क जात वत: या आ थक 
फायदयासाठी चोरटी िव  कर या या उ ेशाने जवळ 
बाळगतांना िमळुन आ यान े सदर महीला आरोपी  
िव द महारा  दा बंदी अिधिनयमाचे कलम 65 (ई) 
माण ेकायदेिशर फयाद आह.े हणुन गु हा दाखल  9 ÛÎúÖÓŸÖß “ÖÖîÛú 646/2021 

कलम 279, 338,427, 
भादवी सह 
कलम 134मो वा 
का    द. 24/10/2021 

रोजी 00.15वा 
नेवारे 
फ नचर 
समोर  
औरंगाबाद. द 31/10/2021 

रोजी 00.59 वा  अिभिजत दलीप 
जैय वाल वय 35वष धंदा- खा 
नौकरी रा छावणी 
अंिजठा भवन 
शेजारी 
औरंगाबाद  अ ात हगँनर 

फोर हीलर 
िस ह रंग -    सफौ 

बनक
र   दाखल करणार -डीओ अिधकारी पोउपिन िशक 

ठाण ेअंमलदार- सफौ.मोरे  
नमुद ता. वेळ व ठकाणी यातील फयादी ह े याची 
मो.सा. .MH.23D1077िह या बसुन औरंगपुरा कडुन 
छावणी कडे जात असंताना  नेवारे फ नरचर समोर 
खडके र कडुन येणारी फोर हीलर हगँनर गाडी 
भरधाव वेगात येवुन फयादी या गाडीला डा ा 
बाजुने धडक द याने  फयादी या डा ा हाताचे 
पिहल े बोटास मार लाग यान े र  ाव झाला व 
फयादीचे गाडीचे नुकसान झाल े फयादीने आज रोजी 
फयाद द यान े  नमुद इसमा िव द गु हा दाखल 
क न मजकुराव न मा.पोिन.सो यांचे आदेशान ेकलम 279,338,427, भादवी सह कलम 134मो वा का  
माण ेगु हा दाखल.    



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 01/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  10 ÛÎúÖÓŸÖß “ÖÖîÛú 647/2021 
कलम 122 
मपोका   दनांक 31/10/2021 

रोजी 20.00 
वा. सुमारा 
स ल 
बस टँड 
समोरील 
ग ा पाक ग, 
औरंगाबाद  द 30/10/2021 

रोजी 21.16वा  सुिनल सुरेश 
बेलकर, 
पोअ/1709 ने. 
गु हशेाखा, 
औरंगाबाद शुभम रामे र 

राठोड, वय 26 
वष, धंदा - र ा 
ाय हर, रा. 
चौधरी कॉलनी, 
िचकलठाणा, 
औरंगाबाद  -    पोना/1275 

च
हा
ण  नमुद ता वेऴ व ठकाणी यातील आरोपी  शुभम 

रामे र राठोड, वय 26 वष, धंदा - र ा ाय हर, रा. 
चौधरी कॉलनी, िचकलठाणा, औरंगाबाद  हा 
मोटरसायकल चोरी कंवा इतर मालािव दचा गु हा 
कर याचे इरा ाने स ल बस टँड समोरील ग ा 
पाक ग, औरंगाबाद येथे अधंाराम ये सुया त ते 
सुय दया दर यान वत:चे अि त व लपवुन बसललेा 
असतांना िमळुन आला. हणनु मा.पोिनसो यांचे 
आदेशान ेगु हा दाखल. 11 ×•ÖÃÖß गु.र.न. 442/2021 

कलम 354(D), 
भादवी,सह 
कलम 66(D),66(C),67 I.T .ACT 14/07/2021  

रोजी 
कराडपुरा, 
राम मं दर 
जवळ 
रिहमनगर 
ग.नं 03 
औरंगाबाद 
औरंगाबाद  

द.31/10/2021 
वेळ 17.16 ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß आरोपी - मो. . 7397804514 

धारक नाव प ा 
माहीत नाही.      पो.

िन 
ी 
मये
कर  उशीराचे कारण - फयादी यांनी आज दनांक 31/10/2021 पो.ठाण ेिज सी येथे येवुन त ार द याने 

गु हा दाखल.  
खुलासा - नमुद ता.वेऴी व ठकाणी यातील आरोपी 
मो.नं 7397804514 चे धारकाचे यातील फयादीचे 
मो.नं 9322832313वर फोन क न मी तलुा ओळखतो 
यासे तु याकडे काम आह े एकदा भेट भेट या नंतर 
सांगतो तसेच नमुद आरोपीन ेAnkita Pawar नावाचे 
बनावंट इं टा ाम खाते तयार क न यावर फयादीचे 
फोटोचा वारंवार वापर क न अ ीळ कँपशन देवुन 
फयादीचे मनास ल ा वाटेल असे कृ य क न 
फयादीची बदनामी केली हणुन गु हा  दाखल  12 ¯ÖãÓ›ü×»ÖÛú ®ÖÝÖ¸ü 436/2021 

कलम 283 
भादवी, 134 
म.पो.अिध 50(1). 
मो.अिध. 31/10/2021 

रोजी 12.30 
वा.सु. गोकुळ 
वीट या 
बाजुला 
गजानन 
मं दराकडुन 
ते जयभवानी 
नगर 
रोड,औरंगाब
द  द. 31/10/2021 

रोजी 15.19  
वा शेषराव 

कसनराव खटाणे 
स.पो.िन. 
नेम.पो टे .पुंडिलकनगर 
औरंगाबाद शहर  इकबाल उ माण 

शेख 
रा.जायकवाडी 
ता.पैठण. 
िज.औरंगाबाद.      पोना1264 

देशमु
ख.  नमुद ता रख वेळी व ठकाणी नमुद आरोपी हा 

सावजिनक मागावरील जाणारे येणारे वाहनांना व 
इसमांना अडथळा क न यांचे िजवीतास धोका िनमाण 
होईल अशा रतीने वाहन सावजिनक र यावर 
धोकादायक र या उभा असतांना िमळुन आला. हणुन 
गु हा दाखल 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 01/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  13 ¤üÖî»ÖŸÖÖ ²ÖÖ¤ü गु.र.नं.164/2021 कलम 324,504,506,34 
भादवी  31/10/2021 

रोजी 08.30 
वाजे 
सुमारास 
आरोपी या 
घरासमोर 
संधीिसरज
गाव ता. 
गंगापुर िज. 
औरंगाबाद  द.31/10/2021 

रोजी 20.26 
वा. योगेश चं कांत 

काळे वय 35 वष 
धंदा शेती रा. 
संधीिसरजगाव 
गायराण ता. 
गंगापुर िज. 
औरंगाबाद    1) लां ा बबन 

काळे, 2) मालन 
लां ा काळे 
दो ही रा. 
संधीिसरजगाव 
गायराण  व 
सोबत लां ाचा 
जवई व जवईचा 
बाप नाव प ा 
माहीत नाही     HC/690 

पठा
ण - नमुद ता. वेळी व ठकाणी यातील फयादी ह े या या 

मो.सा ने गावातील उपसरंपच नामे दप सोनवण े
यांचे हॉटेलवर भेट यासाठी जात असतांना यातील 
आऱोपीतांनी फयादीस थांबुन हणाल ेक  तु आमची 
माहीती पोलीसा टेशनला ायची नाही असे हणुन 
यातील आरोपी मांक 1 यांने या या हातातील 
धारदार श ान े फयादी या जांघे म ये मारल े यामुळे 
फयादीला जखम होवुन र  िनघाल ेव यातील आरोपी 
मांक 2 ते 4 यांनी फयादीस िशवीगाळ क न िजवे 
मार याची धमक  दली गु हा दाखल  14 ¤üÖî»ÖŸÖÖ ²ÖÖ¤ü गु.र.नं.165/2021 कलम 324,323भा

दवी 31/10/2021 
रोजी 08.30 
वाजे 
सुमारास 
फयादी या 
घरासमोर 
संधीिसरज
गाव ता. 
गंगापुर िज. 
औरंगाबाद  द.31/10/2021 

रोजी 21.49 
वा,  लां ा बबन 

काळे वय 35 वष 
धंदा शेती रा. 
संधीिसरजगाव 
गायरान ता. 
गंगापुर िज. 
औरंगाबाद   योगेश चं कांत 

काळे रा. 
संधीिसरजगाव 
ता. गगंापुर िज. 
औरंगाबाद      HC/ 690 

पठा
ण नमुद ता. वेळी व ठकाणी यातील आरोपी हा 

फयादी या घरी आला व फयादी या घरात यांचा 
कापुस पडललेा बघनु फयादीस हणाला क  तु ही 
माझा कापुस चो न आणला आह ेअसे हणुन यातील 
आरोपी यांने फयादीस धारधार श ाने पाठीवर, 
उज ा बरगडीवर मा न जखमी केल े व फयादीची 
प ी भांडण सोडिव यास आली असता ितला पण 
लाकडाने मार यान े ितस पण उज ा हातावर मार 
लागला तसेच फयादीची मुलगी िसमा िहला पण 
हाताचापटाने मारहाण केली आह े हणुन मा.पो.िन सो 
यां या आदेशान ेगु हा दाखल  15 ˆÃ´ÖÖ®Ö ¯Öã¸üÖ गु.र.नं 253/2021 

कलम 354 
भादवी.  28/10/2021 

रोजी 19.15 
ते 19.30वा 
झाशी या 
राणी या 
पुत याजव
ळ डी.एफ. 
सी. ायाम 
शाळा चौथा 
मजला ॉटेल 
मॅनॉर समोर 
उ माणपुरा  द. 31/10/2021 

रोजी 18.26 
वा. ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß शेख इरफान शेख 

इ ािहम रा. 
शहागंज 
औरंगाबाद  द. 31/10/2021 

रो
जी 20.10 
वा    PSI/ 

पी.ए
स. 
वाघ,  नमुद ता.वेळी व ठकाणी यातील फयादी हया 

डी.एफ.सी. ायामशाळा  येथे ायाम करत असतांना 
यातील आरोपीने फयादी या मनाला ल ा वाटेल 
अ या कारे एकसारखे टकलावुन घृणा पद नजरेने 
पा न, हतेुपुर पर जाणनु-बुजुन फयादी या 
शरीरा या पा  भागास हात लावला हणनु बाजुस 
कलमा माण ेगु हा दाखल. 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 01/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  16 ˆÃ´ÖÖ®Ö ¯Öã¸üÖ गु.र. नं. -254/2021  
कलम 65 (ख)  
महारा  
दा बंदी 
अिधिनयम. द. 31/10/2021 

रोजी 18.30 
वा., 
िमल दनगर 
उ मानपरुा, 
औरंगाबाद. द. 31/10/2021 

रोजी 20.26 
वा. अयुब खान 

दलेखान पठाण, 
वय 52 वष, धंदा 
नौकरी, 
पोना/1467, 
नेमणुक पो. टे. 
उ मानपुरा,  
औरंगाबाद िवशाल सुरेश 

वाटोरे, वय 22 
वष, रा. 
िमल दनगर 
ग ली नं. 04 
उ माणपुरा, 
औरंगाबाद  1200/- . कं. या 180 ml 

या एकुण 20 िसलबंद 
देशी दा  
भंगरी    ASI/ 

यू.
ही. 
कुतूर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीताने 

याचे ता यातील वरील वणनाचा व कंमतीचा 
ो हीबीशन गु ाचा माल िवना परवाना बेकायदेशीर 
र या वतः या फाय ासाठी चोरटी िव  कर या या 
उ ेशाने ता यात व क जात बाळगतांना व िव  
करताना िमळून आला हणनु बाजुस कलमा माण े
गु हा दाखल. 17 ‹´Ö ¾ÖÖôãû•Ö 1096/2021 

कलम 279,427भा
दंिव  द.30/10/2021 रोजी 

सं याकाळी 17.30 वा एस 
लब िसगनल 
जवळुन 
पंढरपुर कड े
वळण घेत 
असतांना MIDC  द. 30/10/2021 

रोजी 02.24 
वाजता  आ पासाहबे 

वंसतराव शेजुऴ 
वय 32 वष धंदा- 
खाजगी नौकरी  
रा. झोडेगाव ता. 
गंगापुर िज. 
औरंगाबाद   सुरे दर 

मोतीलाल सैनी 
रा.  घनघटा, 
घनघट संतकबीर 
नगर िज हा 
संतकबीर नगर  
रा य उ र देश     पोहे

कॉ/1397 
मोरे 
पांडू
रंग  न.ता.वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने या या 

ता याती क मांक GJ 1 HT 6516 ही हयगयी व 
िन काळजी पनाने चालवून फयादी यां या से ो गाडी 
ं -MH- 16-BZ- 6587 धडक देवून फयादी यां या 
गाडीचे नुसकान केल े हणून गु हा       18 ‹´Ö ¾ÖÖôãû•Ö 1077/2021 

कलम 379 
भादंिव  24/02/2021

रोजी 
चे09.00ते द 24/02/2021
चे 11.30वा 
दर यान   
फोर बस ा. 
ली. 
कंपनी या 
पा कग मधून MIDCवाळुज 
औरंगाबाद 
येथून  द. 31/10/2021 

रोजी 14.02  
वाजता  अिभषेक महावीर 

र पारखे वय 20 
वष धंदा-िश ण 
रा.िसडको वाऴज 
महानगर -1ता. 
िज औरंगाबाद   अ ात     पोहे

कॉ/818 
जाध
व  न.ता.वेळी व ठकाणी यातील फयादी यांची  15,000/-

पय े कंमतीची लाल का या  रंगाची िहरो फँशन ो    
कंपणीची  मो. सा   सा MH -20-ED-9862 मडले 201च े जीचा चसेीस नं MDLHA10BSG4E05982 
इंिजन नं  HA10EVG4E07193असा असनु ज.ुवा. कं. 
अं.  असा व रल वणानाची व कमंतीची  का या  रंगाची 
िहरो फँशन ो कंपणीची  मो. सा   MH -20-ED-9862 
मोटार सायकल ही द 24/02/2021रोजी च0े9.00ते द 24/02/2021च े 11.30वा दर यान  हडँल लाँक क न 
कंपनी या पार कंग मधे उभा केली तेथुन  कोणीतरी 
अ ात चोर ाने वता या फाय ासाठी लबाडी या 
ईरा ाने चो न नेली आह.े  ( माझी मो. सा ही मी सकड हाँड घेतली होती ती मा या 
नावावर नस याने द 28/09/2021रोजी नावावर 
झा याने आज रोजी  पो. टे. ला येवुन  फयाद दते आह.े)  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 01/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ                                                                                                                                     Sd/-                                    ( ×¾Ö¿ÖÖ»Ö œãü´Öê )                                  ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ÝÖã®Æêü)                                                                                             ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ,†Öî Ó̧üÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü.           Ûú ü̧ßŸÖÖ.   
19 ×ÃÖ›üÛúÖê गु.र.न. 716/2021   - 

कलम379
भादवी द. 31/10/2021 

रोजी 
सकाळी06.30ते  09.00 
वाजे या  
दर यान  
रामिलला 
मैदान एन-7िसडको 
औरंगाबाद दनांक 31/10/21 

वेळ-16.12 
न द . 29 सिमर मनोज 

पांडरकर वय-20वष धंदा- खा. 
नोकरी रा. 
ह.मु.एन- 7 साई 
मंदीर या 
पाठीमाग ेमुळे 
यांचे कडे 
करायण ेिसडको 
औरंगाबाद , 
योती कॉलनी 
िशपला कॉलेज 
रोड गोपाल नगर 
अमरावती  अ ात      पोह/1260तेलु

रे 9823221260 नमुद ता वेऴ व ठकाणी यातील फयादी व याचे िम   यांनी वर नमुद कंमतीचे व वणनाचे मोबाईल वर 
नमुद ठकाणी गाडीचे िडक  म ये ठेउन मैदानावर 
केट खेळत असतांना कोणीतरी अ ात चोर ाने 
वतः या फाय ासाठी  लबाडी या ईरा ाने चो न 
नेल ेआह.े हणुन गु हा दाखल 
गलेा मालः- 1)10,000/- पये  कमतीचा माझा VIVO-29 
कंपणीचा  का या रंगाचा जु.वा. क.अ.ं 2)10,000/-
पये  कमतीचा वैभव कंधारकर यांचा REDMI NOTES का ा रंगाचा जु.वा. क.अ.ं 3)10,000/-
पये  कमतीचा शांत उबाळे यांचा OPPOकंपणीचा 
िन या  रंगाचा जु.वा. क.अ ं4)10,000/- पये  कमतीचा त मय पाटील यांचा  
सॅमसंग  कंपणीचा कंपणीचा िन या  रंगाचा 
जु.वा. क.अ ं  


