
                  ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 02/01/2022  “Öê ³ÖÖÝÖ 1 ŸÖê 5 ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  † ÛÎúú. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê  ÝÖã ¸ü ®ÖÓ Ûú»Ö´Ö ÝÖã ‘Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ×šÛúÖÞÖ  ÝÖã ¤üÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ×±úµÖÖÔ¤üß †Ö¸üÖê¯Öß  †™Ûúü ŸÖÖ.  ¾Öêôû ÝÖê»Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×´ÖôûÖ »ÖÖ ´ÖÖ»Ö ‘Ö/³Öê™  ü¤êüÞÖÖ ȩ̂ü †×¬Ö. ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÜÖã»ÖÖÃÖÖ   1 •Ö¾ÖÖÆü¸ü ®ÖÝÖ¸ü 01/2022 
कलम 324,323,504,34  
भादवी  31/12/2021 

रोजी रा ी 10.30 
वाजे या 
सुमारास  
तुऴजाई 
मेडीकल 
िसधी 
काँलनी 
औबाद 

01/01/2022 
रोजी 02.07 
वा.   रिव 

आ पासाहबे 
जाधव वय 29  
वष धंदा 
मेडीकल चालक 
रा. बालाजीनगर  
औरंगाबाद  1. सुिमत 

बाबासाहबे 
शेजवऴ  2. महशे 
रोटन िशरसाठ  
रा. अ रहतंनगर 
जैन मं दर जवऴ 
औबाद  3. िनखील 
रामदास 
गायकवाड रा. 
नारायणपुर 
वाऴज ता गंगापुर 4. अिजत अिनल 
ठ बरे रा 
िव णुनगर औबाद  

   
िन
रं
क     पोहे

काँ 175 
अको
ल े नमुद ता वेऴी व ठकाणी यातील फया द हा   तुऴजाई 

मेडीकल िसधी काँलनी  येथे असतांना  यातील आरोपी ह े
तेथे आपसात वाद घालत होत े यावेऴी फयादी ने येथ े
वाद घाल ु नका  असे हणाला असता यातील आरोपी 
सुिमत बाबासाहेब शेजवऴ याने लोखंडी सऴई (गज) न े
फया दचे डो यात मा न जखमी केल े व इतर तीन 

आरोपीतांनी लाथा व चापटबु यामनी मारहाण केली व 
िशवीगाऴ केली हणुन गु हा दाखल.   2 वाळुज  01/2022

कलम 279,337,338,304 
भादिव द.16/12/2021  वेळ 16.30 

ठकाण 
दहगेाव 
बंगला ते 
िजकठाण 
फाटा 
दर यान 
असले या 
सृ ी हाँटेल 
जवळ    

द.01/01/2022 
वेळ 20.16 िवनय सुभाष 

खरात  
रा.दहगेाव 
बंगला 
ता.गंगापुर 
िज.औरंगाबाद  ओमनी कार .एम.एच.-20-

बी.एन.-8437 
चालक    

िन
रं
क     पोह/1598 

गाडे
कर       

द.26/12/2021 रोजी सायंकाळी 5.00 वाजे या 
सुमारास दहगेाव बंगला येथनु लंबे जळगावकडे मोटार 
सायकलवर बसुन जात असतांना आमचे सोबत 
औरंगाबादकडे जाणारे रोहीत मनोहर व सुिशल खरात 
यांचे समोर चालनारी ओमनी कार .एम.एच.-20-
बी.एन.-8437 ही म य र तावर चालत असतांना 
थांब याचा इशारा न देता,वाहतुक चे िनयम न पाळता 
िन काळजीपणे व बेजबाबदारपणे अचानक ेक लावुन 
थांबव यामुळे यांचे पाठीमागे चालणारे दचुाक वार 
रोहीत दगडु मनोहर वय-25 वष रा.दहगेाव बंगला व 
सुिशल अंकुश खरात वय-16 वष रा.सदर ह े सदर 
गाडीवर पाठीमागुन जोराने जावुन धडकले यामुळे  या 
अपघातात रोहीत मनोहरे हा गंभीर जखमी होऊन घाटी 
दवाखाना येथे मरण पावला व सुशील खरात हा 
करकोळ जखमी झाला आह.ेकरीता ओमीनी मांक. 

एम.एच.-20-बी.एन.-8437 याचे चालका िव द 
कायदेशीर कारवाई करावी. 



                  ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 02/01/2022  “Öê ³ÖÖÝÖ 1 ŸÖê 5 ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  3 ×ÃÖ×™ü “ÖÖîÛú .01/2022
कलम 498 (A),323, 504,34 
भा.द.िव  05/07/2017 

ते आज 
पावेतो 
फाजीलपुरा 
नाज 
काँ ले स 
औरंगाबाद  01/01/2022  

रोजी 14.51 
वा. 
दाखल ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß  1) शेख उजेर 

शेख अमीन, 2)  
शेख  जुबेर शेख 
अमीन ¾Ö ¤üÖê®Ö ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß ,  
सव 
रा.फाजीलपुरा 
नाज काँ ले स 
औरंगाबाद  

   
िन
रं
क     पोउ

पिन 
चाबु
क
वार  खुलासा:- नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोप नी 

फयादीस वकशाँप टाक यासाठी तु या विडलांकडुन 
पाच लाख पये घेवुन ये असे हणुन फयादीस वेळोवेळी 
िशवीगाळ क न हाताचापटाने मारहान क न घरातनु 
हाकलुन देवुन फयादीचा मानिसक व शारीरीक छळ 
केला हणुन गु हा दाखल  4 ÆüÃÖãÔ»Ö 01/2022   

कलम -  65(ख) 
म.दा.का.  31/12/2021 

रोजी 17.45  
वाजता 
जहांगीर 
कॉलनी हसुल 
घरा समोर 01/01/2022रोजी  00.27 फयादी -  

ावण हरी 
गुंजाळ, वय 34 
वष, वसाय – 
नोकरी, 
पो.अ.ं/1995, 
नेमणुक पोलीस 
टेशन हसुल 

औरंगाबाद शहर  
आरोपी -   िव ण ु
शंधु            

काळे, वय 26 
वष, रा. 
जहांगीरकॉलनी 
हसुल औरंगाबाद 
मो. नं.     

िन
रं
क     पोना/13

दीि
त   खुलासा - नमुद ता. वेळी व ठकाणी यातील आरोपी हा 

यां या  ता यात व क जात व रल वणनांचा व कंमतीचे  
देशी दा   भंगरी सं ा िवना परवाना  बेकायदेशीर 
र या चोरटी िव  कर याचे उ ेशाने आ थक 

फाय ासाठी जवळ बाळगतांना िमळुन आला हणनु 
गु हा दाखल  
िमळाललेा माल-      1) 1200/- पये कंमती या 20 नग देशीदा  
भंगरीसं ा असे लेबल असले या 180 ML. या िसलबंद   

काचे या   बाट या येक  कंमत 60/- पये नमुद 
असले या  2) 00.00 . कंमतीची एक वायरची िपशवी 
जु. वा. कं. अ.ं 1200/- पये.                                       5 ÆüÃÖãÔ»Ö 02/ 2022 

कलम- 420,417 
भादवी  01/01/2022

रोजी 18.30 
वाजे या 
सुमारास 
हसुल टी 
औरंगाबाद 01/01/2022 

रोजी 21.01 बाबासाहबे 
मुरलीधर डांग े
वय- 45 वष, 

वसाय- 
नौकरी 
पोह./1272, ने. 
वाहतुक शाखा 
िसडको िवभाग  
औरंगाबाद शहर  

दन संग 
िशव संग बैनाडे 
वय-32वष रा- 
ह.मु शासक य 
िनवा थान 
गणेश कॉलनी 
गुलशन महल 
िज हािधकारी 
कायालयाजवळ 
औरंगाबाद   

   
िन
रं
क     पोउ

पिन/
च हा
ण   खुलासा- नमुद ता.वेळी व ठकाणी यातील आरोपी ान े

याचे ता यातील मो.सा  बजाज लॅटीना मो.सा  MH 20 FC 4141 हीचेवर बनावट माक टाकुन 
शासनाची फसवणुक करताना िमळुन आला . हणुन गु हा 
दाखल क न पोिन.सो याचे आदेशान े पुढील चौकश 
कामी   पोउपिन/च हाण  यांचे कडे दला क रता न द      



                  ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 02/01/2022  “Öê ³ÖÖÝÖ 1 ŸÖê 5 ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  6 ˆÃ´ÖÖ®Ö ¯Öã¸üÖ 01/2022  
कलम 65 (ख)  
महारा  
दा बंदी 
अिधिनयम. 01/01/2022 

रोजी 17.55  
वा.सु.नागसे
ननगर ग ली 
नं.07उ मान
पुरा 
औरंगाबाद. 01/01/2022 

रोजी  
वेळ. 19.02 
वा. योगेश चं शेखर 

गु ा, वय 44 
वष, वसाय - 
नोकरी,पोना/1054 नेमणुक 
पो. टे.  
उ मानपुरा, 
औरंगाबाद (शहर), 

अ ण सुभाष 
साळवे, वय 36 
वष, वसाय - 
मजुरी, 
रा.नागसेननगर 
ग ली नं.07  
उ मानपुरा,     
औरंगाबाद.    

िन
रं
क     HC/1274 

इधा
टे यातील आरोपीताने याचे ता यातील वरील वणनाचा व 

कंमतीचा ो हीबीशन गु ाचा माल िवना परवाना 
बेकायदेशीर र या चोरटी िव  कर या या इरा ाने 
वतः या ता यात व क यात बाळगतांना व िव  

करतांना िमळून आला हणुन गु हा दाखल  
िमळाललेा माल- 1)1260/-   . कं. देशीदा  भंगरी सं ा असे लेबल 
असले या 180 ml या 21 िसलबंद  काचे या बाट या 
यावर िपवळे व लाल कागदी लेबल लावलले े यावर 

देशी दा  भंगरी  सं ा  असे  िलिहलेल े येक  60 . कं.2)00.00     . कं. ची एक पांढ या रंगाची गोणी 
जु.वा. कं.अ.ंअसाएकुण---1260/- कं.अ.ं 7 ‹´Ö. ¾ÖÖôãû•Ö 01/2022 

कलम   12 (अ) 
महारा  
जुगार 
कायदा  31/12/2021 

रोजी19.10 
वाजता 
बाळकृ ण 
पे ोल 
पंपा या 
समोर 
मोक या 
मैदान 
रांजनगांव 
शे.पु. 
ता.गंगापूर 
िज.औरंगाबा
द येथे  

01/01/2022 
रोजी 02.31 अिवनाष 

महादेव ढग ेवय 40 वष धंदा 
नोकरी पो.अ.ं 2511, ने. 
पोलीस ठाण ेMIDC वाळुज 
औरंगाबाद शहर  1)अजय सुरेश 

च हाण वय 20 
वष धंदा मजुरी 
रा. टोक  
ता.गंगापूर 
िज.औरंगाबाद 2)लखण शंकर 
पंपळे 

रा.शंकरफाटा 
जोगे री  
ता.गंगापूर 
िज.औरंगाबाद 

   
िन
रं
क     पोह/88 

खोस
रे  यातील आरोपी ह े सोरट नावाचा जुगार चालवत असतांना 

िमळुन आल े याच े ता यात व क यात िमळाललेा माल-1)0000/-PAPPU PLAYING PICTURES िलहललेा 
िन या रंगाचा कागदी चाट यावर वर या  बाजूला बारा 
िचञे, व खाल या बाजुला िन या गुलाबी रंगा या बारीक 
बारीक िच ा एकुन उ या 12 लाईन या म ये दोन 
लाईन या  व 11 वी लाईनची एक  िच या फाडले या 
आहते.  2)470/-रोख र म यात 200/- .दराची 01 नोट, 100 पय ेदराची 01 नोट, 50 पय ेदराची      01 नोट,  20 पय े दरा या 03 नोटा,  10 पय े दरा या 06 नोटा, 
भारतीय चलना या3)    0000/-    बारा िचञ  िचकट 
प ीलावून िचटकललेे बँनरचा तुकडा व या िचञावर 
ठेव यासाठी     वापर यात येणारे लोखंडी गोलाकृती 
आकाराच ेठोकळे एकुण (8) आठ कं.अं. ---.470/- . एकूण 
वरील वणनाचे सोरट जुगाराचे सािह य व जुगार 
खेळवतांना अंगझडती म य े िमळालेली र म ही 1)अजय 
सुरेश च हाण हा अवै र या लोकांना पैशाने सोरट जुगार 
खेळिवत असतांना जुगारा या सािह या सह िमळून आल े 
दोघे दनांक 31/12/2021 रोजी 19.10 वाजता या 
सुमारास पैशाने लोकांना अवै र या सोरट नावा या जुगारे (12) बारािचञ असले या चाटवर िच ाय फाडून पैशान े
खेळवत असतांना िमळून आल े हणून हणून  गु हा दाखल 



                  ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 02/01/2022  “Öê ³ÖÖÝÖ 1 ŸÖê 5 ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  8 ‹´Ö. ¾ÖÖôãû•Ö 02/2022 
कलम  380,457 
भादवी  31/12/2021 

रोजी रा ी 10.00 वाजे 
ते  01/01/22 
रोजी सकाऴी 06.00 वा सु  
रा- गट नं8 
वडगाव को, 
ता .िज. 
औरंगाबाद 

01/01/2022 
रोजी  19.18 रावसाहबे 

यमाजी िशरसाठ 
वय -37 वष 
धंदा-खा.नौकरी 
रा- गट नं8 
वडगाव को, ता .िज.औरंगाबाद  अ ात     

िन
रं
क     पोउ

पिन 
पागो
टे. द.31/12/2021 चे रा ी 10.00 वाजेचे ते द 01/01/2022 रोजीचे 06.00वा दर यान कोणीतरी 

अ ात चोर ाने आम या दोघा भावाचे राह या  
घरा या दरवा याचे कडी क डा  तोडुन  आत  म ये  

वेश क न वर  ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 1) 3,000/-  . कं. ची एक म सो याची 
अंगठी जु.वा.  2) 3,000/- . कं.ची एक म नथ,  जु.वा 3)   2,000/- . कं. चा चांदीचा गौफ, जु.वा. असा 
एकुण 8,000/- पये कंमतीचा  कंमतीचा माल व  रोख 
र म व तसेच वर नमुद आमचे कलनीतील आमचे 
शेजारी यांचे घरातील काही साही य वता या 
फाय ासाठी लबाडी या इरा ाने चो न नलेी  आह.े   
हणुन गु हा. 9 ¾Öê¤üÖÓŸÖ ®ÖÝÖ¸ü 01/2022  

कलम  279,304 A,427 
भादिव. 09/12/2021 

रोजी 19:30 
वा. LPG 
पे ोलपंपा 
जवळ,रे वे 
टेशनरोड 

औरंगाबाद    .01/01/2022 
रोजी 15:53 
वा.     ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß पतीचा मी  

नामे- व ील कु-
ह े रा. रा. 
खुलताबाद,हमा
ल वाडी,जुने 
पोलीस टेशन 
रोड, 
िज.औरंगाबाद 
शहर   

   
िन
रं
क     पोउ

पिन/
मुंढे  यातील आरोपीने याचे ता यातील  मो.सा. िजचा नंबर व 

कार मला सांगता यते नाही. ही हयगयीने व 
िन काळजीपने चालवुन  LPG पे ोलपपंा जवळ,रे वे 
टेशनरोड औरंगाबाद यथेे मो.सा.ग ात घात याने याच े

पाठीमागे बसललेे माझे पती द ु खाली पडले. यामुळे माझ े
पतीस डो यास गंभीर मार लागुन औषधोपचार दर यान 
मयत झाले आह.े तरी सदर आरोपी हा फयादीचे पतीच े 
मरणास कारणीभतु होवुन व मो.सा. च ेनकुसान केले हणुन 
आरोपी  िव  कायदशेीर कायवाही हावी असी फयाद 
द याने मा गु हा दाखल  10 ×•Ö®ÃÖß  गु.र.न. 01/2022 

कलम 498 (अ), 323, 504, 506, 34, 
भादवी सह 
कलम 3 व 4 डंाबंदी 
कायदा  

03/08/2018 
पासुन ते 01/01/2022 
पावेतो, ग ली 
नं कुंजिबहार 
बंगलो घर नं 1074 कजत 
िजअहमदनगर 
व  ग ली नंबर B-6, 
संजयनगर, 
औरंगाबाद  

द.01/01/2022 
रोजी 17.15वा. ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß  1) पित - शुंभम 

संजय िमसाऴ,  2) सासरा-  
संजय जग ाथ 
िमसाऴ,  ¾Ö ¤üÖê®Ö ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß 
रा.गदादेनगर, 
कजत 
िज.अहमदनगर 

   
िन
रं
क     पो.उ

प 
िन. 
पवार खुलासा - नमुद ता.वेऴी व ठकाणी यातील आरोपीतांनी 

संगणमत क न फयादीस हणाल े क , "तलुा घरातील 
कामे जमत नाही, तुझे आई वडील यांनी तलुा काहीएक 
िशकिवल ेनाही, तसेच घालनु पाडुन बोलुन, अपमािनत 
क न फयादीचा मानिसक व शारीरीक छऴ क न ास 
देवुन िशिवगाऴ क न हाताचापटाने मारहाण क न िजवे 
मार याची धमक  देवुन फयादीस ितचे  माहरेा न आई 
वडील यांचे कडुन लॅट घे यासाठी पाच लाख पये घेवुन 
ये ते हाच तुला सांभाऴ" असे बोलुन फयादीचा आथ क 
छऴ केला हणनु गु हा दाखल  



                  ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 02/01/2022  “Öê ³ÖÖÝÖ 1 ŸÖê 5 ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  11 ×•Ö®ÃÖß 0002/2022 कलम 12 (अ) 
महारा  
जुगार 
कायदा  01/01/2022

वेऴ 17.10 
वाजे या 
सुमारास, 
शहा ख 
खान चॉदं 
खान पठाण 
यांचे राहात े
घराचे 
ग ीवर 
इं दरानगर 
बायजीपुरा 
ग.नं.21 
औरंगाबाद  

01/01/2022 
रोजी 20.21वा. फयादी - सुिनल 

म हारी जाधव 
पोना/350 
नेमणुक-पोलीस 
ठाण ेिज सी, 
औरंगाबाद शहर.  1) शेख अफसर 

अ दलु र ाक 
वय-53 वष 

वसाय- ापार 
रा.ग.नं.21 
बायजीपुरा 
औबाद,2) अ लम 
खान महबेुब खान 
वय-35 वष धंदा-
चालक रा.गं.नं.22 
बायजीपुरा औबाद 3) समीर 
छोटुिमयॉ 
बागवान वय-29 
वष धंदा-मजुरी 
रा. ग.नं.21 
बायजीपुरा 
औबाद.,4) खलील 
ई ाहीम शेख वय-38 वष धंदा-
ु टिव  

रा.रहमेािनया 
कॉलनी ग.नं.06 
औ.बाद  

   
िन
रं
क     स.फौ. 

संपत 
राठो
ड यातील फयादी व यांचे सोबत पो.उप िन. ी ठाकुर व 

यांचे सहकारी असे यांना िमऴाले या गु ा बातमी 
नुसार पो. टे. िज सी ह ीत बातमीतील ठकाणी 
शहा ख खान चॉदं खान पठाण यांचे राहात े घराचे 
ग ीवर,इं दरानगर बायजीपुरा ग.नं.21 औरंगाबाद 
यातील आरोपी ह ेनमुद कमंतीचा व वणनाचा जुगाराचे 
साही य व रोख र मेसह िवनापरवाना बेकायदेशीर 
र या वताचे आथ क फाय ा साठी ितन प यावर पैसे 

लाऊन जुगार खेळत असतांना िमळुन आल.े हणुन गु हा 
दाखल  
िमऴाला माल - 1) शेख अफसर अ दलु र ाक यांचे 
ता यातुन रोख र म 1000/- पये यात 500/- पये 
दराचे 02 नोट व हातात तीन प े असे िमळुन आल.े 2) अ लम खान महबेुब खाना यांचे ता यातुन रोख र म 1100/- पये यात 500/- पयाची 01 नोट, 200/-

पये दराचे 03 नोट व हातात तीन प े असे िमळुन 
आल.े3) समीर छोटुिमयॉ बागवान यांचे ता यातुन रोख 
र म 2000/ पये यात 500/- पये दराचे 04 नोट व 
हातात तीन प े असे िमळुन आल.े4) खलील ई ाहीम 
शेख यांचे ता यातुन रोख र म 1130/- पये यात 500/- पये दराचे 02 ,50/- पये दराची 01 नोट, 20 

पये दरा या 02 नोटा,व 10 पये दरा या 04 नोटा व 
हातात तीन प े असे िमळुन आल.े 5230=00   12 ×ÃÖ›üÛúÖê 01/22 

कलम 279,337  ,427 
भा.द.िव 

माण े 01/01/2022 
रोजी वेळ 01.45 वा. 
ट. ही सटर ,संभाजी 

महारांजा या 
पुत याजव
ळ, हडको, 
औ.बाद  

द.01/01/2022 
वेळ-05.22  िहरा संग 

दौलत संग 
राजपुत वय 52 
वष धंदा 
नोकरी 
पोना/1845 ने 
पो. टे  िसडको 
औ.बाद शहर.  कार चालक 

नामे  सोहले 
सांडु बेग वय 22 वष  रा 
बायजीपुरा 
ग ली नं 20, 
औरंगाबाद     

िन
रं
क      

पोह/646 
ड ग
रे यातील फयादी याने यांचे ता यातील  कार् . MH-03 Af -5126   ही सिलम अली सरोवर या 

रोडने ट. ही.सटर कडे येत असतांना या या 
ता यातील कार भरधाव वेगात िन काळजीपण े
चालवुन ट. ही.सटर येथील संभाजी महाराजां या 
चबुत याला धडक देऊन चबुत याचे नुकसान क न 
वत: जखमी होऊन कार मधील इसम नामे देऊन   

बाबा स यद हबीब मुजाहीब व  सोनु अ दलु शेख 
यांना जखमी करणेस व याचे वत:चे गाडीचे 
नुकसान कर यास कारणीभुत झाला हणुन गु हा  



                  ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 02/01/2022  “Öê ³ÖÖÝÖ 1 ŸÖê 5 ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  13 ×ÃÖ›üÛúÖê 02/22 
कलम 279,337,338,427
भादवी .16/12/2021

रोजी रा ी 11.45वा सु 
कत  मगंल 

कायालया 
जवऴ औबाद 

01/01/2022 वेळ-15.09 

जाबेर खॉन सरदार 
खॉन पठाण वय35 
वषधंदा ापार 
रा.महमेुद पुरा घर 
नं 02-12/Pताज 
ॉटेल समोर 

औरंगाबाद  गाडीचा  MH-19 Ax-8900पांढरे 
रंगाची ि व ट 
कार चे चालक 

   
िन
रं
क      

पोना 1672गो
राडे 

नमुद ता वेऴ व ठकाणी यातील फयादीस गाडीचा  MH-19 Ax-8900पांढरे रंगाची ि व ट कार चे 
चालकान े यां या ता यातील वाहन िन काळजीपण े
भरधाव वेगाने चालवुन फयादीस गंभीर जखमी 
क न फयादी या वाहनाचे  अंदाजे 35,000/- 
नुकसान केल े हणुन गु हा दाखल  14 ×ÃÖ›üÛúÖê 03/22 

कलम 324,504,506,34 
भा.द.िव. 01/01/2022 

रोजी 
सकाऴी11.00वाजे या 
सुमारास 
आंबेडकरनग
र िसडको 
एन7 औबाद 

01/01/2022 वेळ-19.15 र वं  चरणदास 
शंदे वय20वष 

धंदा पट ग रा. 
आंबेडकरनगर 
िसडको एन7 
औरंगाबाद   1)मनोज जगताप 2)गणेश जगताप 3)नाना जगताप 

व याचा एक 
िम  नाव मािहत 
नाही अस े सव 
रा. आंबेडकरनगर 
ग नं.09 औबाद     

िन
रं
क     सफौ 

भाले
राव  यातील फयादी व आरोपी ह ेएकमेकांचे ओळखीचे 

असुन यातील आरोपीतांनी संगणमत क न फयादीस 
िशवीगाऴ क न हाताचपाटाने व  लाथाबु यान े
मारहाण केली  व यातील आरोपी मांक2 यान े
फयादीचे उज ा डो यावर हाताचा ठोसा (बु ा)मार यामुऴे  फयादी या  उजवा डोऴयाला 

दखुापत झाली व हणाल ेक ,व तुला उचलुन नेवु 
अशी धमक  दली हणनु गु हा दाखल  15 ×ÃÖ›üÛúÖê 03/22  

कलम 324.504. 506.34 
भादवी 01/01/2022 

रोजीसायंकाळी5.00 वा सु  MGM हॉ पी. 
समोरील वाद 
पान सटर 
िसडको  01/01/2022 वेळ-21.17 तीक राजेश 

भोटकर वय -20वष धंदा-
िश ण रा-
रायगडनगर  तीन अनोळखी 

ईसम नाव व 
प ा माहीत 
नाही    

िन
रं
क     853 

च हा
ण  यातील फयादी ह े यांचे भावास घे यासाटी गेल े

असता नमुद आरोपीतांनी फयादी यांचे गाडीचे 
कारण सांगुन फयादी व फयादी यांचा भाउ िपयुष 
यास दमदाटी क न मारहान केली यात फयादी 
यां या डो या या पा ठमागील बाजुस चावी लागनु 
दखुापत झा यान ेगु हा दाखल 16 ×ÃÖ›üÛúÖê 05/21 

कलम-354(A), 324, 323, 506, 34 
भादवी  01/01/2022 

रोजी 16.30 
वासु MGM 
दवाखा या
या समोर 

असललेे साई 
टपरी 
िसडको  
औरंगाबाद  

01/01/2022 न द 
नं -57 
वेळ – 23.57 ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß  1) ितक 

भोटकर 2) 
राजा पुण नाव 
व प ा माहीत 
नाही, 3) िपयुष 
चं कांत देशमुख 
प ा माहीत 
नाही    

िन
रं
क     मपो

ह 1927 
भवरे यातील फयादी ह े िम  अस ेआ ही चहा िप यासाठी 

उभे असतांना आरोपी  1 हा मला आयटम हणाला 
व मा याकड े वाईट नजरेन े पाहत ईशारा करत 
असतांना माझे िम  ह े यास जाब िवचार यासाठी गेल े
असता आरोपी  1,2,3 यांनी माझे िम   शोएब 
पटेल,  िषकेश खंडाळे, भागवत झुंबड यांचेशी वाद 
घालुन यांना मारहान क न  िषकेश खंडाळे या या 
डा ा हाता या बोटाला मा न तसचे उज ा हाता या 
मनगटाला व मानेवर मु ा मार मा न  जखमी केल,े 
तसचे  आरोपी  1 याने  शोएब पटेल यास या या 
हातातील चावी डो याला पढु या बाजुस मा न जखमी 
केल ेतसचे मारहान क न तेथुन िनघुन जात असतांना 
मी तु हाला पा न घेईल असे हणुन धमक  दली 
हणुन गु हा दाखल  



                  ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 02/01/2022  “Öê ³ÖÖÝÖ 1 ŸÖê 5 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.   

17 ¯ÖãÓ›ü×»ÖÛú ®ÖÝÖ¸ü 01/2022 
कलम  188,269,270 
भादवी सह 33W 131,135 
मपोका  01/01/2022 

रोजी 2.30 
हॉटेल 
कावनी हल 
िबड 
बायपास 
औरंगाबाद  01/01/2022 

रोजी 05.40वा  मी  िनलेश 
बबनराव शंदे  
वय - 32 वष, पो 
अंमलदार ब.न. 303नेमणुक  
पो टे 
पुंडिलकनगर 
औरगाबाद शहर  १)आकाश राजु काळे 

२) िवशाल चाकोजी 
नवगीरे ३)िनतीन 
हरीभाउ देवराय 
४)अिशष रमण 
बरंडवाल ५) तीक 
िवनोद जै वाल ६) 6) स यक वैभव 
लोखंड 7) चेतन 
सुरेश पाटील 8) 
वैभव िभकाजी 
जाधव 9) अनषु 

काश जाधव  10) 
ी गणेश सुरेश 

जाधव 11) िशवम 
राजे  हजारे 12) 
नागशेन िम लंद 
सोनवण  13) वसीम 
बाबु शेख 14) िवण 
बबन अँभुरे ¾Ö 15 †Ö¸üÖê̄ Öß 

   
िन
रं
क     पोना/1433 

वैरा
ळकर   नमुद ता वेळी वे ठकाणी यातील  आरोपीता नी मा. 

िज हा अिधकारी व पोिलस आयु  सो यां या 
आदेशआचे उ लंघन क न िवनामा क एक  जमुन 
पट करताना िमळुन आल े हणुन व संसगज य 
आजाराराची आपणासल व ईतरांना  लागण होवु सकत े
असे माहीत असताना सु ा िन काळजी पमाचे व 
बेजाबबदार पनाचे वतन केल ेव याितल हॉटेलमालकान े
दले या वेळेपे ा जा तवेल हॉटेल चाल ु ठेवली  हणनु 

गु हा . 


