
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 02/11/2021  “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  ÛÎúÖÓŸÖß “ÖÖîÛú 648/2021 
कलम 325, 323,324,504,506,34 
भादवी   दनांक  .29/10/2021 रोजी 

दपुारी 03.00वाज
ता 
कोतवालपुरा 
औरंगाबाद द. 01/11/2021 

रोजी 18.00 
वा.  भाकर नामदेव 

सरग  वय-80वष 
धंदा-सेवािनवृ  
पो.ह.रा-
कोतवालपुरा 
औरंगाबाद स या-
रा-ऑरज िसटी 
बे ट ाईजचे मागे 
पैठण रोड 
औरंगाबाद  1) पुत या गणेश 

एकनाथ लरज ¾Ö ¤üÖê®Ö ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß  - ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß ×±úµÖÖÔ¤üß   सफौ. 
च
हा

ण  नमुद ता वेऴ व ठकाणी यातील फयादी व आरोपी ह े
एकमेकांचे नातेवाईक असुन फयादी ह े यांचे 
घरासमोर माती टाकत असताना आरोपीतांनी माती 
टाक या या कारणाव न वाद घालुन फयादीस िवटा 
दगड मारल े यामुऴे फयादी चे कानाला जखम होवुन 
उज ा खां ाला हाड फँ चर  झाल ेआह ेतरी यांचेवर 
कायदेशीर कारवाई करावी ही िवनंती हणुन 
मा.पोिनसो यांचे आदेशान ेगु हा दाखल. 2 ÛÎúÖÓŸÖß “ÖÖîÛú 649/2021 

कलम  283 
भादवी    01/11/2021  

रोजी 17.15 
वा पावेतो 
आ ही  
म यवत  
बस थानक 
समोरील 
रोडवर 
औबाद द 01/11/2021 

रोजी 18.09 वा  रामिवजय दगुजी 
िनकम 
ब.नं.पोना/1369 
वय-50वष धंदा-
नोकरी 
ने. ांतीचौक  
औरंगाबाद शहर  समीर खाँऩ समी 

उ ला खाँन वय-33वष धंदा-अँटो 
र ा चालक रा-

टाऊन हॉल नुर 
कॉलनी बाबा 
कराणा जवऴ 

औरंगाबाद  -    पोह/498 
पवा
र  नमुद ता वेऴ व ठकाणी यातील आरोपी ह े याचे 

ता यातील अँटो र ा . MH.20EF8343ही 
सावजिनक रोडवर लावुन येणारे जाणार-या लोकांचे 
िजिवतास धोका िनमाण होईल अ या रतीने  
वाहतुक स अडथळा िनमाण करताना दसला. हणुन 
फयादीची  या चालका या  िवरोधात भादवी 283 

कलमा माण े कायदेशीर फयाद आह.े हणुन 
मा.पोिनसो यांचे आदेशान ेगु हा दाखल. 3 ÛÎúÖÓŸÖß “ÖÖîÛú 650/2021 

कलम 279,337 
भादवी सह 
कलम  134 
मोवाअिध.  31/10/2021 

रोजी 09.45  
ते 10.00 वा. 
सु अदालत 
रोड, सतीष 
मोटस या 
पुढे काही 
अंतरावर 
रोडवर 
औबाद  द 01/11/2021 

रोजी 20.28वा  भरत आसाराम 
बो डे वय 33 वष 
धंदा खाजगी 
नौकरी रा. 
हनुमान नगर 
वाळुजगांव िज. 
औरंगाबाद  अ ात  वाहन 

चालक -    सफौ 
सुभा
ष 
च
हा

ण  नमुद ता वेऴ व ठकाणी यातील अ ात वाहन चलकान े(आरोपीने) फयादी ह े यांचे मो सा . MH 20 DA 2541 िहचेवर बसुन िसडको कडे जात असतांना 
कोण यातरी अ ात  वाहन चालकाने याचे ता यातील 
वाहन भरधाव वेगात िन काळजीपणाने चालवुन 
फयादीस पाठीमागुन जोराची धडक देवुन जखमी केले 

आह.े हणुन फयादीची धडक देणा-या अ ात वाहन 
चालकािव द कायदेशीर कारवाई करावी ही 
िवनंती. हणुन मा.पोिनसो यांचे आदेशान ेगु हा दाखल.  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 02/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  4 •Ö¾ÖÖÆü¸ ®ÖÝÖ¸ü गु.र.न. 
340/2021 
कलम 
498(अ),3
23,504,5
06 भादिव  

द. 
20/08/202
0 ते द. 
14/12/202
0 पावेतो 
ल मीनगर 
साईनगर,मं
ठा चौफुली 
जवळ, 
जालना 

दनांक 
01/11/2
021 
रोजी 
14.14  
वा. 

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß  1)पती रिव 
दलीप कदम वय 

25वष, 2)´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß 3)सासरे 
दलीप कदम,वय 

50वष, 4) दर 
संदीप दलीप 
कदम वय 
23वष,5)सुरज 
दलीप कदम वय 

22वष,6)भरत 
दलीप कदम वय 

19वष, सव रा. 
ल मीनगर 
साईनगर,मंठा 
चौफुली जवळ, 
जालना 

    पोउ
पिन 
गाय
के खुलासा- नमुद ता. वेळी व ठकाणी  यातील 

आरोपीतांनी फयादीस ल ात ठरिव या माण े डंा 
दला नाही,मानपान दला नाही असे हणुन िशिवगाळ 

क न फयादीचे पतीस एकाचे दोन सांगुन  
हाताचापटाने मारहाण केली. तसेच  अ. ं . 1याने 
फयादीचे चा र यावर संशय घेवुन माराहण क न 

उपाशी पोटी ठेवुन फयादीचा शारीरीक व मानसीक 
ास देवुन छळ क न िजवे मार याची धमक  

दली. हणुन गु हा दाखल क न पुढील तपासकामी मा. 
पो.िन.सो यांचे आदेशान े पुढील तपासकामी पोउपिन 
गायके यांचेकडे दल.े  5 ÆüÃÖãÔ»Ö गु.र.न.338/2021कलम 379 भादिव गु.घ.ता.वेळ 

ठकाण- 
द.07/10/2021रोजी 21.00त े द 8/10/2021

रोजी चे 08.00वाजे  द 1/11/2021  15.01  फयादी - शेख 
अ ताफ शेख 
वहाब  वय -35वष वसाय- 
कॉ ाकटर  रा. 
पंचायत सिमती 
रोड     गणेश 
कॉलनी  
औरंगाबाद  आरोपी - अ ात      सफौ/वा

घ मो 
नं 9673443030 खुलासा- नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील  फयादी 

यांनी फयाद दली याचा िम  नामे  मु ताक खान 
जाफर खान रा- हसुल कैसरपाक औरंगाबाद यास याने 
याची गाडी   MH 20 CA 7767 ही  कामा िनमी ा 

वापर या दली असता यानी ती याचे घरा समोर 
हॅ डल लॉक क न उभी केली असता ती कोणीतरी 
अ ात इसमान े अ ात कारणासाठी लबाडी या 
इरादयाने चो न नलेी आह े हणनु गु हा दाखल  
गलेामाल -10,000=00 . कमतीची लाल प ा या व 
का या रंगाची िहरोहो डा कं.ची मॉडेल असलेली गाडी  MH 20 CA 7767 ितचा चेसेस क.अ.      



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 02/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  6 ÆüÃÖãÔ»Ö गु.र.नं  - 339/2021  
कलम 394,34 
भादवी  31/10/2021 रोजी रा ी 11.00 

वाजे या 
सुमारास  
राधा वाम                            
कॉलनी 
येथील   चच 
जवळ द 1/11/2021  17.11 फयादी- ीकांत 

रामचं  देशपांडे 
वय- 30वष 

वसाय- 
खा.नोकरी रा- 
राधा वामी 
कॉलनी 
औरंगाबाद                      आरोपी -अिमत 

अदमान ेव तीन 
अनोळखी इसम      

पोउ
पिन.
शेख  
यांचे
कडे  यातील फय दी यांनी त ार  दली क  द.     31/10/2021 रा ी 11.00 वाजे या समुारास  फयादी हा 

याच ेघरी जात असताना राधा वामी कॉलनी येथील चच 
जवळ वरील तीन अनोळखी व एक फय दी या 
ओळखीचा असललेा इसम नाम े अिमत अदमाने यांनी  
काहीतरी लोखंडी व तनुे फयादी या उज ा डो या या 
खाली लोखंडी व तुन े मा न  दखुापत केली व फयादी 
खाली पड यावर  लाथाबु यान े मारहान केली व   
फयादी या पॅ ट या िखशातील  रोख र म व मोबाईल  

जबरद तीन े काढुन घेऊन पळुन गेले आह े हणुन गु हा 
दाखल  7 ‹´Ö ¾ÖÖôãû•Ö 1078/21 

कलम 65 
ख मदका दनांक 01/11/2021 

रोजी12.00
वाजता 
रांजनगांव  दनांक  01/11/2021 

रोजी14.36   
वाजता  बाबासाहबे 

एकनाथ काकडे, 
वय-44 वष, 
पोलीस नाईक 
ब ल मांक 1798, नेमणूक- 
पो. टे. MIDC 
वाळूज, 
औरंगाबाद शहर.   अजुन राजू 

काळे, वय-21 
वष, रा. सावता 
माळी 
मं दरा या 
बाजूला, 
रांजणगाव 
श.पुं., ता. 
गंगापूर, िज. 
औरंगाबाद.      पोह/88

खोस
रे  यातील फयादी  यांनी फयाद दली क, मी त ेव 

सोबत पोना 1173 काश गायकवाड, पोिश 2511 
अिवनाश ढगे असे खाजगी मोटार सायकलवर ह ीत 
अवैध धंद ेव गु हगेारांचा शोध घेत पे ोल ग करीत 
असतांना आ ही द नगर फा ावर आलो असता तेथे 
पोना 1173 गायकवाड यांना यांचे गु  बातमीदारा 
माफत बातमी िमळाली क , ईसम नामे अजनु काळे 
हा सावता माळी मं दरा या बाजूला, रांजणगाव श.पु.ं 
येथे दशेी दा ची चोरटी िव  करीत आह.े सदरची 
बातमी िमळताच पोना गायकवाड यांनी 
पंचना यातील नमदू दो ही पचंांना द नगर फाटा 
येथे बोलावून पचं व टाफला यांनी बातमीची 
हक कत सांगून छापा मारणे अस याचे सांगीतले. 
याव न छापाला लागणारे सािह यासह नमदू टाफ 

व दो ही पचं अस ेखाजगी मोटार सायकलवर 11.45 
वाजता द नगर फाटा यथेून िनघून बातमी या 
ठकाणी सावता माळी मं दरा या बाजलूा,  सदर 

ईसमा या ता यात िमळूण आललेा ोि हबीशन 
मालाची पाहणी करता याच ेवणन खालील माणे 
आह.े 1)1320-00 . एका पांढ-या रंगा या गोणीम य े
दशेी दा या 180 ml या काचे या िसलबंद एकूण 22 बाट या, एका बाटलीची कंमत 60  असे एकूण 22 बाट यांची एकूण कं. 1320 .  अ या वणना या 
फयादीव न गु हा दाखल 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 02/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  8 ‹´Ö ¾ÖÖôãû•Ö 1079/21 
कलम 279,337,338भावदी 
मोटार 
वाहन 
कायदा ,134,177  द 31/10/2021रोजी 11.30वा 

सुमारास मी 
रांजणगाव दनांक  01/11/2021 

रोजी 15.15  
वाजता    अिवनाश 

देिवदास ि भुवन 
वय 39 वष धंदा  िस हील 
काँन ाँ टर रा 
लाँट न 7 गौरव 

अपामट  जालन 
नगर रे वे टेशन  औरंगाबाद  अ ात     पोह/377

देवरे न.ता.वेळी व ठकाणी यातील फयादी  यांनी 
फयाद दली क,   द 31/10/2021रोजी 11.30वा 

सुमारास मी रांजणगाव येथुन माझी ह डा शाईन 
मो.सा.  MH 20FW 8250 िहन ेऔरंगाबाद कडे 
येत असतांना आंबेडकर चौक MIDCवाळुज या 
ठकाणी माझे समोर डबलिसट मो.सा. वराने 

अचानक कोणताही इशारा न करता यु न 
घेत यान ेमाझी मो सा सायकल  याचे सायकल 
धडकुन मी रोडवर पडलो यामधे माझे चेह याला 
डो याला मार लागुन र ाव झाला ते हा या 
ठकाणी बरेच लोक जमा झाल े यांनी मला रोडटे 

बाजुस केल े या वेळी सदर मोटार सायक वार या 
ठकाणी न थांबता पळुन       यामधे माझे डावे 

पायाचे गुड यावर मार लागला असुन चेह याला व 
डो याला मार लागुन डावे डो या या खाली  
फँ चर झाल ेआह ेसदर अपघातास अ ात  मो. सा 
वार ह े कारणीभुत असुन ते सदर ठकाणी 

अपघातानतंर पळुन गले ेतरी याचा शोध होउन 
याचेवर यो य ती कायदेशीर कायवाही होणेस 

अशा फयादीव न गु हा दाखल ...               



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 02/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  9 ‹´Ö ¾ÖÖôãû•Ö 1080/21 
कलम  304A,279,337,338,427,,भादंिव 
मो वा का. 134,177 दनांक  29/11/2021 

रोजी17.30ते 22.00 
वाजेपावेतो  दनांक  01/11/2021 

रोजी 21.56   
वाजता  ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß अ ात     पोउ

पनी/ 
िनव
ळ  यातील फयादी पती प ी व मुलांनी सोबत जेवन 

केल ेव यांनतर माझे पती मला हणाले क, मी 
थो ावेऴात बाहे न जावुन यतेो असे हणुन आमची TVS मोटरसायकल मांक नसलेली घेवून बाहरे गेले 
होते. ते परत घरी आले नाहीत. हणून मी मा या 
पतीची वाट पाहत होते. राञी 11.00 वाजता या 
सुमारास मला मा या मावस बहीनीचा मुलगा नामे 
अिशष िवण आठवल ेव पतु या अिनल पांजगे यांनी 
मला सांगीतल ेक , मा या पतीचा मोटर सायकलवर 
आपघात झाललेा आह.े यांना पोलीसांनी फोन क न 
सांगीतले आह.े पोलीसा या गाडी म ये पोलीस व 
आ ही सजंय पांजगे यांना घाटी हि पटल म ये 
औषध उपचार कामी घेवून जात आहोत असे 
सांगीत याने मी सु दा घाटी हि पटल येथे गेले. ते हा 
मा या पती या डो याला गंभीर मार लागलेला 
होता. ते बेशु द होत ेत ेकाही बोलत न हते. या नतंर 
ड टरांनी यांना तपासून MLC.NO.1035/PAM/21 
द.29/10/2021 रोजी 22.00 वाजता मयत झा याचे 

सांगीतले. या वर पोलीसांनी पोलीस टेशनला थम 
अक मात मृ यु . 137/2021 कलम 174 CRPC माणे 
दाखल कर यात आला होता. व माझ े पती या 

ेतावर पी.एम.क न पढुील अंतिवधी साठी ते 
आम या ता यात दले होते.         दनांक 29/10/2021 रोजी माझे पती सजंय बाबुराव पांजगे 
वय 40 वष रा. सलमापुरेनगर वडगाव को. ह े
सं याकाळी 05.30 वाजता या सुमारास आमची िवना 

मांकाची टी. ही.एस मोटरसायकलवर बसनू कामा 
िनमी ाने बाहरे गेले असता एफ से टर मधील 

ुरोवाल कंपनी या समोर मा या पती या मोटर 
सायकलला कोण या तरी अ ात वाहना या चालकान े
धडक दवेून यांना गंभीर जखमी क न माझे पती या 
डो याला गंभीर दखुापत झा याने यां या मृ युस 
कारणीभतू झाललेा आह.े अशा फयदीव न गु हा 
दाखल  … .. 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 02/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  10 ˆÃ´ÖÖÖ ¯Öã¸üÖ गु.र. नं.- 255/2021  
कलम 394 
भा.द.वी द. 01/11/2021 

रोजी 01.00 
ते 01.30 
वाजे या 
दर याण, 
रे वे टेशन 
बस टँड 
जवळ, 
औरंगाबाद द. 01/11/2021 

रोजी 06.26 
वा. रवी कानुजी 

शेजुळ, वय 34 
वष, धंदा र ा 

ाय हर, रा. 
संजयनगर, ग ली 
नं. 03, 
मुकूंदवाडी, 
औरंगाबाद अ ात इसम  5,000 . कं. चा 

सॅमसंग 
कंपनीचा J-2 मॉडल 
असललेा 
यात 

िसमकाड . 9527842191  असा 
असललेा 
मोबाईल.   API/ 

आर.
के. 
सुयत
ळ,  नमुद ता. वेळी व ठकाणी यातील फयादी ह ेझोपलेल े

असतांना यातील आरोपीताने फयादीचे िखशात हात 
घातला असता फयादीने िखशात हात का घातला असे 
िवचारलेचे कारणाव न यातील फयादीस चाकूने 
डो यावर व डा ा हाता या मनगटावर तसेच डा ा 
नाका जवळ मा न गंभीर जखमी क न फयादीचे 
ता यातील मोबाईल िहसकावून पळून गलेा हणुन 
बाजुस कलमा माण ेगु हा दाखल. 11 ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ गुरन 504/2021

कलम 420,34भांद
िव  सह 
कलम 66(C),66(D) IT ACT 2000 17/06/2019 

पासुन 
द.10/10/2019 पावेतो 

ऑनलाइन 
लँट नं 204 

पुरंदर  िनवास 
सैिनक  
िवहार 
काचनवाडी 
औरंगाबाद 
येथे 
ऑनलाईन
दारेo द.01/11/21 रोजी  13.49 फयादी- पंकज 

नारायण 
असलकर वय-31 
वष वसाय-
खा.नोकरी 
रा. लँट नं 204 
पुरंदर िनवास 
सैिनक   िवहार 
काचंनवाडी 
औरंगाबाद. - आरोपी 1) ´Ö×Æü»ÖÖ  मोबाइल 

नंबर धारक 
माहीत नाही  2) रा ल पुण 
नाव गाव प ा 
माहीत नाही      ी 

एस.
जी.
मा
ळाळे  नमुद ता रख वेऴी व ठकाणी यातील आरोपीतांनी 

संगणमत क न फयादीस जँकपॉट रोबो सॉ टवेअर 
अँ लीकेशन तयार केले आह े जे शेअर माकट, फॉरेन 
माकट कर शीम ये काम करते आिण याम ये रोबोट 
काम करतो याम ये  तुमचे  नुकसान खुप कमी 

माणात होइल असे सांगुन फयास  हॉ सअँप 
मेसेज दारे जँकपॉट ेडची बेबसाइट-jackpotfxtrade.com आिण अँ लीकेशनची लंक- http://play.google.com/store/apps/details?id=com.jakpot.trades  पाठवुन यावर अकाउंट ओपन  
कर याचे सांगुन फयादीचे कागदप े मािगतले व Easebuzz Online Payment Gatway मधुन 
ऑनलाइन नेट बँक ग दारे फयादी व फयादी या 
िम ास ऑनलाईन पैसे गुंतव याचे सांगुन यांची एकुण 6,09,340/-   फसवणुक केली असुन, पोलीस ठाण े
सायबर औरंगाबाद शहर यांचे जा  1857 
द.05/09/2020 अ वये गुं हा दाखल करण ेबाबत प  
ा  झा याने व फयादी यांनी आज रोजी पो. टेला 

येवुन फयाद द यान े , मा. पो. िन. सो. यां या 
आदेशान े  पोउपिन िशरसाठ यांनी गु हा दाखल क न 
पुढील तपास मा. पो. िन. सो ी एस.जी.माळाळे वतः 
करत आह.े 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 02/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  12 ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ गु.र.नं.505/2021 कलम 363 
भा.द.िव. 31/10/2021

रोजी सकाळी 7.30वा रा- 
सहारा 
हाम णी 
अपाटमट,ना
थ हलँी 
रोड,कांचन
वाडी,औबाद  द.01/11/2021रो

जीा  15.50 रामनाथ 
साहबेराव धनवे 
वय-48 वष् धंदा-
खा-नोकरी रा-
सहारा हाम णी 
अपाटमट,नाथ हँ
ली 
रोड,कांचनवाडी,
औरंगाबाद  आरोपी- अ ात       

पोउ
पिन 
िशर
साठ  यातील फयादी या मुली िह दनांक 31/10/2021रोजी 7.30वाजेचे सुमारास माझी मुलगी 

ही िसडको येथे लासला जाते असे सांगुन माझी मुलगी 
अकांशा ही माझी ेरे कलरची  ए टी हा गाडी नंबर MH-20-DS-4231िह गाडी घेवुन िसडको येथ े
लासला जात े असे  सांगुन घरातनु िनघुन 

गेली.आह.ेआज पावेता परत आली नाही. आ ही ितची 
मै ीनीकडे,आसपास नातेवाइकाकडे,आजुबाजु 
प रसरात ितचा शोध घेतलर आसता ित िमळुन आली 
नाही. िह अ पवयीन अस यान ेितस कोणीतरी अ ात 

ने अ ात कारणासाठी पळवुन नेल ेअसावे वगैरे 
फयादीव न पो.िन.सो.यां या आदेशान ेसपोिन कराळे 

यांनी गु हा दाखल आह.े   13 ×ÃÖ™üß “ÖÖîÛú गु.र.न.527/2021  
कलम 324,323,504,506,34 
भादवी 31/10/2021 

रोजी 
सं याकाळी 07.15 
वाजे या 
सुमारास 

ाटर न.06 
िव ासनगर 
लेबर काँलनी   
औरंगाबाद  द.01/11/2021रो

जी02.24
वा.दाखल फयादी नामे:- 

शेख हमीद शेख 
अहमेद वय 47 
वष ावसाय- 

ाय हर रा. ाटर 
न.6 िव ासनगर 
लेबर काँलनी   
औरंगाबाद   आरोपी नामे:-  1)स यद पाशा 

स यद करीम वय 
अंदाजे 35 वष 
धंदा र ा 

ाय हर , 2) 
स यद खालेद 
स यद करीम 
वय28वष धंदा 
कँटरस 3) ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß     पोह 1511महे

बुब यातील फयादी व आरोपी .1 व2ह े मे ण े व साल े
असुन आरोपी .3 ही आरोपी .2ची बायको असुन 
फयादीचे बायकोचा व आरोपी .01याचा  

वडीलोपाज त शेतीचे िव  व न वाद असुन या 
कारणा व न आरोपीनी संगनमत क न फयादीचे 
प ीस  िशवीगाळ केली असता फयादी यांना 
समजावुन साग यास गेला असता आरोप नी याला 
िशवीगाळ क न आरोपी .01व02 यांनी फयादीचे  
हात ध न याला व याचे बायकोस हाताचापटाने 
मारहाण केली यावेळी आरोपी .03 िहन ेपाठीमागुन 
कस या तरी धारदार व तुन े फयादीचे  डो यात 
मारल े यामुळे फयादीचे  डोके फुटुन र  िनघाल े
यानंतर आरोप नी  फयादी व याचे प ीस  िजवे 

मार याची  धमक  दली हणून गु हा दाखल        



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 02/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  14 ×ÃÖ™üß “ÖÖîÛú गु.र.नं.   528/2021 
कलम 188,286,336 
भा.द.वी. 
सहकलम 
महारा  
पोलीस 
कायदा  
कलम  33/एच/131 सहकलम 
पोटक 

पदाथ 
अिधिनयम 1884 कलम 9 ब  01/11/2021 

रोजी चे 15.55 ते 17.50 वाजे 
दर यान 
चौराह, जना  
म ढा 
औऱंगाबाद द.01/11/2021रो

जी21.21
वा.दाखल फयादी - संजय 

मोहन नंद वय 44 
वष वसा - शा. 
नोकरी 
पोना/1636 ने. 
पो. टे. िसटीचौक 
हरीमिशद जवळ 
नवाम ढा  औरंगाबाद  औरंगाबाद शहर. 1) िजत  रमेश 

नरवै य ेवय 38 
वष रा रोहीदास 
पुरा ग.नं. 2 
भवानीनगर 
औरंगाबाद  2) 
कृ णकुमार 
बाबुलाल 
ढोकरीया वय 45 
वष रा. दशा 
संकुल आर – 2 
गारखेडा 
औरंगाबाद 3) 
संतोष  सुधाकर 
तुपकर वय 49 वष 

वसाय – 
ापार रा. कैलास 

नगर ग.नं. 4 
औरंगाबाद 4)  
सुरेश दगंबर 
गु भै य ेवय 60 
वष रा. ल डमंडी 

 िमळाला 
माल -  येणे 

माण े
एकुण 20401-00/ पये 
वरील 
वणनाचे व 
कंमतीचे 

फटाके 
िमळुन आल े

  पोना/1875 
ताय
डे  नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी . 1ते 4 

यांनी िवना परवाना बेकायदेशीर पण े अवैध र या 
गद त,सावजिनक ठकाणी दकुानात फटाके ( फोटक 
पदाथ - वालागृही )जवळ बाळगुन लोकांचे िजवीता 
पोहचणा-या संभा  धो या पासुन सुर ीत राहणेस 
जाणीवपुवक बंदोब त न करता तसेच इतरांची व 

गत सुर ीतता धो यात आणुन शासक य 
आदेशाची उ लघंन केल े हणनु गु हा दाखल  15 ×ÃÖ™üß “ÖÖîÛú 529/2021 

कलम 279,  
भादंवी सह 134 मो वा 
कायदा 01/11/2021 

रोजी 
सायंकाळी 04.00वा. 
शहागंज 
र ा टँ ड 

जवळ मनपा 
दवाखा या 
समोर 
औरंगाबाद     द01/11/2021रो

जी23.06
वा दाखल फ मोह मद 

शक ल मोह मद 
अ दलु गणी 
अ सारी वय 55 
वष धंदा टेलर रा. 
फुलेनगर हसुल  
औरंगाबाद आधार 
काड  आरोपी -कार .MH21C-2902  लाल 

रंगा या सुझुक  
कार चालक नाव 
प ा माहीत 
नाही     मपो

ह/ 1911प
पातो
ड नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील फयादी द. 01/11/2021 रोजी सायंकाळी 04.00वा. सुमारास मी 

चेलीपुरा चौकातुन शहागंज भाजीमंडई येथे पायी जात 
असतांना  शहागंज र ा टँ ड जवळ मनपा 
दवाखा या समोर माझे पाठीमागुन कार .MH21C-2902  लाल रंगा या सुझुक  कार चालक नाव प ा 
माहीत नाही याचे ता यातील कार हायगईन े व 
िन काळजीपणाने चालवुन कारचे समोरील टायर माझे 
उज ा पायाचे पंजाव न घालुन मला जखमी केल.े  
वगैरे मजकुराचे फयादीव न गु हा दाखल  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 02/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  16 मुकूंदवा
डी गुरन 433/2021

कलम 457,380, 
भादवी  31/10/2021 

रोजी 21.00 
वा.पासुन ते 
द.01/11/2021 रोजी 

सकाळी 07.00वाजे 
दर यान  द01/11/2021 

रोजी 15.53 वा िवजय गेनमल 
कटारीया वय 56 
वष वसाय 

ापार रा. एन.3 
लाँट नं.354 

िसडको 
औरंगाबाद  अनोळखी     पोउ

पिन 
ी

कांत 
भरा
टे खुलासा-नमुद तारीख वेळी व ठकाणी फयादी  यांचे 

आँफ सचे आँफ स या दरवाजाचे कुलुप तोडून आँफ स 
मधील ट. ही.व लाँपटाँप कोणीतरी अ ात चोर ान े
चो न नले ेआह े हणुन बाजुल माण ेगु हा दाखल ÝÖê»ÖÖ´ÖÖ»Ö  5000/- . कमतीची एक हीडीओकाँन कंपनीची 
का या रंगाची LCD ट. ही.जु.वा. क.अ.ं 2) 25000/- . कमतीचा एक एस.आर.कंपनीचा 
लँपटाँप जु.वा. क.अ  17 मुकुंदंवा

डी  गुरन 434/2021
कलम 454,457,380 भादवी 31/10/2021 

रोजी 10.00 
वा.पासुन ते 
द.01/11/2021 रोजी 

सकाळी 07.00वाजे 
दर यान  
जयभवानीनग
र ग.नं.12 
मुकुंदवाडी 
औरंगाबाद द01/11/2021  

रोजी 16.23 वा 
सु ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß अनोळखी  1) 22,000/-.रोख यात 500 . या 44 नोटा. 2) 15,000/- . कमती या 20 सा ा व  

मुलीचे  6 
ेस 

जु.वा. क.अ    खुलासा-नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी 
ह े◌ी नेहमी माण ेपु.ना.गाडगीळ वेलस एन.3 िसडको 
येथे कामाला गले े असता फयादी यांचे शेजारी 
राहणा या महीला यांनी मला फोन क न सांिगतल े
क , तुम या घराचे लाँक तुटलेल े आह.े असे 
सांिगत याव न मी मा या घरी लगेच 07.30 वा.सु 
आल े व पाहीले असता घराचे दरवाजाचे कडी क डा 
तुटलले े दसल.े याव न संशय आला क  कोणीतरी 
अ ात चोर ांने घरात वेश क न चो न नेल े आह े
हणुन बाजुल माण ेगु हा दाखल  18 मुकुंदवा

डी गुरन 435/2021 
कलम 
म.दा.बं.का.
कलम 65 (ख) माण े दनांक 01/11/2021 रोजी 13.30वा सु  

रे वे गेट नं. 56 
मुकुंदवाडी 
औरंगाबाद  द01/11/2021 

रोजी 17.52 वा  सुधाकर 
साहबेराव पाटील 
वय 34 वष, 
पोिश/2831 
ने.पोलीस ठाण े
मुकूंदवाडी◌े, 
औरंगाबाद (शहर जग ाथ शंकर 

बुजाडे, वय-30 
वष, रा. 
संतोषीमाता 
नगर, 
मुकुंदवाडी, 
औरंगाबाद    720 /- . 

कं. या  
एकुण 12 
देशी दा  
भंगरी 

सं ा, 
उ पादक 
कमिवर 
शंकरराव 
काळे 
सह.सा.का.
िल. असे    खुलासा-नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी 

ह े पो टे ह ीत पे ो लंग करीत असतांना गु  
बातमीदाराकडुन मािहती िमळाली क  नमुद आरोपी 
हा  देशी दा  भंगरी सं ा या बाट या िवनापरवाना 
बेकायदेशीर र या वत: या ता यात व क जात 
बाळगतांना िमळुन आला हणनु माझी यांचे िव द 
कलम 65 (ख) महारा  दा बंदी अिधिनयम माण े
कायदेिशर फयाद आह े 
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डी गुरन 436/2021 

कलम 498(अ)323,504,506,34 भादवी 
व सह कलम 3,4 . ित.
अिधिनयम  द दनांक 26/07/2020 रोजी ते 

आज पावेतो 
पळशी( खु . ) , पो . िपशोर , ता . क ड , 
िज . 
औरंगाबाद  द01/11/2021 

रोजी 19.41 वा  ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 1) मह  भा कर 
बागुल , 2) ×ŸÖ®Ö ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß रा . पळशी ( खु . ) , 
पो . िपशोर , ता . क ड , िज . 
औरंगाबाद      पोउ

पिन 
सुख
देव 
काळे  खुलासा-नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीतांनी संगणमत क न फयादीस तु तुझे 
माहरे न चारचाक  गाडी घे यासाठी पाच लाख  . 
घेवुन ये , तरच तुला नांदव नसता तुला नांदवणार 
नाही , असे हणुन मला वेळोवेळी मारहाण क न 
वाईटसाईट  िशवीगाळ क न िजवे मार याची धमक  
देवुन मला वेळोवेळी उपाशीपोटी ठेवुन मानसीक , 
शारीरीक ास देवुन छळ केला व मला माझे माहरेी 
आणुन सोडल हणुन बाजुल माणे गु हा दाखल 20 मुकुंदवा

डी गुरन ं437/2021 
कलम 363 
भा द िव  द 

वराजनगर 
गेट नं.56 
मुकुंदवाडी 
औरंगाबाद. 01/11/2021 रोजी वेळ  
अंदाजे  11.30 ते 12.00 वा.सु. द01/11/2021 

रोजी 21.49 वा  भाऊसाहबे 
पंढरीनाथ जाधव 
वय- 44 वष 

वसाय- मजुरी 
रा- वराजनगर 
गेट नं.56 
मुकुंदवाडी 
औरंगाबाद.  अनोळखी      पोउ

पिन 
गुळ
वे  नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी ह े

नेहमी माण ेकामािनिम  बाहेर गेले व फयादी यांची 
प ी ही भांडीकाम कर यासाठी गेली व तसेच मोठा 
मुलगा महानगर पािलकेत कामाला गेला  घरी लहान 
मुलगा हा आजारी अस यान ेतो व माझी मुलगी दोघेच 
घरी होत.े फयादी कामावर असतांना प ी िहचा फोन 
आला व ितने सांिगतले क , तु हांला सर वती िहचा 
फोन आला का? ती घरी नाही आह.ेअसे ितने मला 
सांिगतले. यानंतर मी सं याकाळी 06.00 
वा.सु.कामाव न घरी आलो यावेळी माझी मुलगी ही 
घरात दसुन आली नाही. याव न आ ही ितचा 
आजुबाजुला नातेवाईकांकडे चौकशी केली असता मला 
माझी मुलगी िमळुन आली नाही हणुन बाजुल माण े
गु हा दाखल 21 ×ÃÖ›üÛúÖê गु.र.न. 717/2021 

कलम-354 (ड),34 
भादिव सह 
कलम 66 ( C) (D) 
माहीती 
तं ान 
अिधनीयम   

द.28/08/2021 रोजी 
लॉट नं 16 

अग ती 
हौ संग 
सोसायटी 
एन-9 
िसडको 
औरंगाबाद  दनांक 01/11/21 

वेळ-25 
न द . 12.54 ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 1) आकाश रमेश 

हडुळे रा. 
ीकृ ण नगर 

एन-9 िसडको 
औरंगाबाद 2) 
धारक मयुर 
िमल द 
चंचोळकर रा 
तापनगर एन-9 औरंगाबाद  उिशराचे 

कारण  – 
सायबर 
पोलीस ठाण े
औरंगाबाद 
येथे अज 
चौकशीम ये 
मा.व र ांचे 
आदेशान े
गु हा दाखल    दु य

म 
पोिन 
सल
गरक
र   -नमुद ता.वेळी व ठकाणी यातील फयादी यांचे घरी 

असतांना यांचे इं टा ाम वर  Dr.Vrussshh ह ेखाते 
होत.ेपरंतु यातील आरोपी ं .1 व 2 यांनी यांची 
सोशल िमडीयावर ओळख लपवुन  फयादी यांचे 
नावाने Vrushali_Kharche878 ह े बनावट खाते 
तयार क न यावर फयादी यांचे फोटो अपलोड केले.व 
सोशल िमडीयावर फयादी यांचा पाठलाग केला 
हणुन गु हा दाखल  
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कलम 461, 380, 
भादवी  द.31/10/2021रोजी 22.00 ते 

दनांक-01/11/2021 
रोजी 07.30 
वा.दर याण 
लाँट नं.01 

गो वंदा 
टाँवर 
छ पती 
िशवाजी 
महाराज 
चौक 
िवकासपुरी 
पडेगाव 
औरंगाबाद दनांक-01/11/2021 

रोजी 19.08वा  ीराम सुरेश कुंदे 
वय.29 वष 

वसाय- ापार 
रा. लॉट नं.01 
गो वंदा टाँवर 
छ पती िशवाजी 
महाराज चौक 
िवकासपुरी 
पडेगाव 
औरंगाबाद  अ ात      खाजे

कर नमुद तारीख वेऴी व ठकाणी यातील फयादी यांचे 
गो वंदा मेडीकल दकुान व गो वंदा माँल तसेच यांचे 
बाजुला असलेल े शेख कलीम यांचे पॅसे फक लॅब 
दकुानाचे शटरचे स ल लाँक व कुलुप कोणीतरी अ ात 
चोर ाने तोडुन शटर उचकटुन दकुानाम ये वेश 
क न वर नमुद वणनाचा व कमतीचा माल वताचे 
फाय ासाठी चो न नेला आह.े गु हा दाखल.  ÝÖê»ÖÖ´ÖÖ»Ö 1)5500/- पये रोख र म यात 2000/- पय े
दराची 01 नोट,500/- पय े दरा या 04 चलनी 
नोटा,100/- पये दरा या 15 चलनी नोटा.  2)3858/- पय े क.माल यात 1)1600/- पय े
पर यमु या 8 बाट या 200/- पय े दरा या, 2)702/-
पय े क.केश कंग तले या 03 बाट या येक  कं.234 
पय,े3)256/- पये क.परॅाशुट या 04 बाट या यके  
क.64 पय,े4)600/- पये क.चा नान ो एक 

नग,5)100/- पये क.च े पॅड 10 नग येक  कं.10/-
पय,े6)600/- पये कमतीची एक काँलजे बॅग यात 

गो वंदा मेडीकलच े राऊंड िसल टॅ प व िश े  व स ल 
लॉकचे चावी 06 नग. 3)3300/- पय े कमतीचा माल एक LG कंपनीचा Computr मॉिनटर,व UPS,व सँमसंग मोबाईल 
चाजर.(शेख कलीम यांचे पसॅे फक लँबमधील). 
एकुण-12658/- पय े23 ”ûÖ¾ÖÞÖß 576/2021

कलम  304(A), 279,337, 
भादवी  1/11/2021 

रोजी 18.40 
वाजे या  
सुमारास  
फौजी  
ढा यासमोर 
मेन हायवे 
रोडवर 
िमटमीटा  
प रसर 
औरंगाबाद  दनांक.1/11/2021 

रोजी 23.07वा  योगेश  
कमलाकरराव  
दैठणकर  
वय26वष धंदा  

ापार रा. 
िशवशकंर  
काँलनी  लाँट 
नं.102 माऊली 
िनवास 
औरंगाबाद   क .  MH 20EL-0978 या  चालकान े     पोउ

पिन   
डाके  नमदु तारीख वेळी व  ठकाणी यातील हायवा   क  . MH 20EL-0978, या  चालकान े यांच े ता यातील 

हायवा हा भरधाव वेगात हागईयने िन काळजीपणे 
चालवुन फयादीचे विडलांचे मो. सा.  MH 20V 2350ला  समो न जोराची  धडक द याने फयादीचे 
विडल व माझे शेजारी सुरेश खंडागळे यांना गंिभर जखमी 
क न यां या मरणास कारणीभतु झाला  व दसुरा मो.सा 
चालक चरण वाघमारे  याच े मो. सा  ला  पण  जोराची 
धडक दली यात तो पण गंिभर जखमी  झाला 
आहते.सदर हायवा चालकान े याच े ता यातील हायवा 
घटना थळी सोडुन पळुन गेला आह.े हणुन गु हा दाखल. 
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कलम- 65(ई) 
म.दा.अ. दनांक 01/11/2021 

रोजी  12:00वा.सु
मारास  
रे व टेशन 
ईनगेट 
समोर, 
औरंगाबाद  द. 01/11/2021 

रोजीचे .2041 
वा. माणीक दगडु 

नागरे,पोहकेॉ/1217,वय-51वष,नेमणुक 
वेदांतनगर 
पो. टे.औरंगाबाद 
शहरसरकार तफ 
फयादी होवुन 
फयाद िल न 

देतो क , मी 
वरील ठकाणी 
मागील सुमारे 
चार वषापासुन 
नेमणुक स असुन 
जनरल ुटी 
करतो. नाव-ब ीलाला 

िबहारीलाल 
जै वाल वय-74वष रा.घर 
नं.-06-12-612,लाईन नं.-05 ितरंगा चौक 
जवळ,रा लनगर 
प रसर 
औरंगाबाद.      

पोहे
कॉ/313 
राठो
ड  खुलासा-  नमुद तारीख,वेळी व ठकाणी यातील ईसम 

आरोपी  हा ि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 ईसमा िव द महारा  दा बंदी 
अिधिनयमाचे कलम 65 (ई) माणे कायदेिशर फयाद 
आह.े हणुन डीओ मपोउपिन/लाटेसो यांचे आदेशान े
गु हा दाखल  ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö 1) 900=00 पये कमती या एकुण-15 
काचे या 180 ML मते या देशी दा या िसलबंद 
बाट या यावर लाल  व िपवळे लेबल िचटकवललेे 
यावर देशी दा  भंगरी सं ा असे िलहीलेल े येक  60/- पये कमती या 2) 00=00 पये कमतीची 

िपव या-नी या रंगाची पीशवी जु.वा. क.अ.00=00 
पये 900=00 एकुण येणे माण े   25 ¯ÖãÓ›ü»ÖßÛú ®ÖÝÖ¸üü 437/2021 

कलम 379  
भादवी. द.29/10/2021 रोजी 09.17 ते 17.00 .सु. 

एन.3 िसडको 
औरंगाबाद  द.01/11/2021 

रोजी 16.13 
वा. सुभाष रामभाऊ 

शेजुळ  वय42 
वष. धंदा-चालक 
रा.िचखलठाणा , 
सािव ी नगर 
औरंगाबाद  अनोळखी   िहरो िहरो 

कंपनीची 
लडेर 
ो.का या 

रंगाची 
मो.सा. .MH 20  CV            3841  .   पोह 508 

जाध
व नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील अ ात आरोपीने 

हॅ डल लॉक क न लावलेली नमुद वणनाची मो.सा. 
वता या आ थक  फाय ासाठी चो न नलेी. हणुन 

गु हा दाखल. 26 ¯ÖãÓ›ü»ÖßÛú ®ÖÝÖ¸üü 438/2021 
कलम 
279,427 
भादवी द.01/11/2

021 रोजी 
03.00 
वा.सु. 
िशवाजीनगर  
क़डुन 
सातारा 
प रसरकडे   द.01/1

1/2021 
रोजी 
18.49 
वा. संजय सुभाष 

न हाडे वय45 
वष. धदंा- 
खाजगी.रा.आय
पा वामी मंदीर  

जवळ सातारा 
प रसर 
औरंगाबाद   फरोज बाबुलाल 

स यद 
रा.चांगतपुरी 
ता.पैठण 
िज.औरंगाबाद      पोह

155
6 
िब-
हाडे नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील हायवा .MH 20 EL 4053      या चालकान े याची हायवा भरधाव 

वेगात व िन काळजीपणान े चालवुन फयादी या 
कारला धडक देऊन नुकसान केले हणनु गु हा दाखल. 
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कलम 
324,504,
34 भादवी. द.01/11/2

021 रोजी 
04.00वा.सु.
भारतनगर  द.01/1

1/2021 
रोजी 
21.26 
वा.सु. योगेश िवलास 

घाटरे वय40 वष. 
धंदा- कराणा 
दकुान 
रा.बालाजी नगर 
औरंगाबाद.  1.गु ा पुण 

नाव माहीत 
नाही  
2.सोबत तीन 
अनोळखी.     स.

फौ.
मुढे. नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील फयादीने 

आरोपीतांना दकुानाजवळ थांबुन दा  िसगारेट िपऊ 
नका व येथुन िनघनु जा असे हण याच् या कारणाव न 
िशवीगाळ क न लाकडी दांडा डो यात मा न डोके 
फोडुन  जखमी केल े या यासोबत या तीन इसमानी 
सु दा िशवीगाळ केली. हणुन गु हा दाखल. 28 ¯ÖãÓ›ü»ÖßÛú ®ÖÝÖ¸üü 440/2021 

कलम 406 
भादवी 

द.01/11/2
021 रोजी 
10.45 वा,सु 
ि मुत  वाटर 
युरीफायर 

से हन हील 
औरंगाबाद. 

द.01/1
1/2021 
रोजी 
21.51 
वा. 

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß अनोळखी     पो,उ
पिन. 
माने 

नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीताने वाटर 
यु रफायर िवकत घे याचा बहाना सांगुन आरोपीताचे 

डेबीट काड लॉक झाल े आह े त े ओपन कर याचा 
बहाणा सांगुन  लॅपटॉप घऊेन गलेा . हणुन गु हा 
दाखल. 29 ²ÖêÝÖ´Ö¯Öã¸üÖ 444/2021

कलम 498(अ),323,504,506,34 भादवी माह ेमे 2020 
पासुन ते द.  
द. 25/07/2021 

रोजी सकाऴी 10.00वाजे
या पावेतो  

कोहीनुर 
कॉलनी 
गयासखान 
नाबीना 
मि जद जवऴ 
औरंगाबाद द 01/11/2021 वेळ  16.25 वा  ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 1) अ दलु ग फार 

शेख क युम  2) 
शेख क युम उफ (नवाब साहाब)  3)  अ दलु रहीम 
शेख क युम  4) 
अ दलु रउफ उफ 
सुलतान शेख 
क युम 5) “ÖÖ¸ü  ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß 
सव रा कोहीनुर 
कॉलनी पानच  
जवळ औरंगाबाद  िन

रं
क िनरंक   पोउ

पिन 
राठो
ड  न.ता.वेळी व ठकाणी यातील फयादीस तीचे 

सासरकडील लोकांनी वांरवार पैशाची मागणी क न 
फयादीस िशवीगाळ व मारहान क न घरातुन हकलुन 
दल.े फयादीचा शारीरीक व मानिसक छळ केला वगैरे 

त ारी व न मा.पो.िन.सो यांचे आदेशान े पोउपिन 
राठोड यांनी गु हा दाखल क न तपास वत: कडे 
घेतला.                 30 ×•ÖÃÖß गुरन ं- 443/2021

कलम 363 
भादवी  31/10/2021 

रोजी रा ी 20.00 वा 
अ तमश 
कॉलनी ,सहारा 
हॉि पटल या 
पाठीमागे 
औरंगाबाद  द.01/11/2021रो

जी 02.20वा  ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß अ ात      पोउ
पिन 
अश
फाक 
शेख खुलासा - नमुद ता .वेळी व ठकाणी यातील फयादीने 

आपली मुलगी िहस रागाव याने ती घरात काही एक न 
िवचारता िनघुन गलेी यातील फयादीने अ ात 
इसमान े अ ात कारणासाठी ितचे अपहरण केल े आह.े 
अशी त ार द याने गु हा दाखल क न पुढील तपास 
पोउपिन अशफाक शेख यां याकडे दल.े  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 02/11/2021  “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.  31 ‹´Ö ×ÃÖ›üÛúÖê गु.र.न.452/2021 कलम 454 ,380भादवी द 31/01/2021 
रोजीचे 09:30 ते 15:00 
वाजे या 
सुमारास  
लाँट न.172 

से टर B, N1िसडको,
औरंगाबाद द. 01/11/21   

वेऴः- 14:16  रवी शेषराव 
जाधव वय 38 वष 
धंदा टेट बँग अँफ 
इंडीया टाऊन 
स टर ँच येथे 
मँनेजर रा. लाँट 
न.172 से टर B, N1िसडको,औरंगा
बाद  अ ात  -- 1)15,000/- 

पय े
जु.वा. क.अ.  LED TV, AOC 
कंपणीची 
का या 
रंगाची 
माँडेल न. LE32V30M5/61 ोड
ट -LED LCD TV   पोह/1916 

ओह
ळ  खुलासा - नमुद ता.वेऴी व ठकाणी यातील फयादी ह े

कामािनिम  घर बंद क न घरास लाँक लावुन  
कुटुंबासह बाहरे गेले असता कोणीतरी अ ात 
चोर ाने फयादी या घराचे लाँक कडी क डा तोडुन 
व दरवाजा उघडुन   घरात वेश क न घराम ये 
भंतीला लावललेा AOCकंपणीची का या रंगाची LED TV  वताहा या फाय ासाठी  चो न नेला 

आह.ेअशी फयादीने फयाद द याव न िड ओ 
अिधकारी चौरे यांनी गु हा दाखल केला 32 ‹´Ö ×ÃÖ›üÛúÖê गुरन ं453/2021 

कलम 452,323,504,506 IPC 01/11/2021 
रोजी 17.30 
वा. सुमारास, 
फयादीचे 

घरात  
िशवाजी 
महाराज 
पुत याजव
ळ भाजीमंडी 
नारेगाव 
औरंगाबाद द. 01/11/21   

वेऴः- 22:52 ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß शेख 
हक म शेख ताज 
वय- अंदाजे 35 
वष रा - पडेगाव 
ता -िज . 
औरंगाबाद     पोउ

पिन 
ी 

सोन
िगरे  खुलासाः- यातील फयादी व आरोपी ह े एकमेकांचे 

ओळखीचे असुन वरील ता. वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपीने अचानकअनिधकृत र या/बेकायदेिशर र या  
फयादीचे घरात घुसुन फयादीस ,” तु यापुव  मा या 

िवरोधात िवनयभंगाची त ार का दली  होती?” असे 
हणुन  वाद घालनु िशिवगाळ क न  फयादीस 

हाताचापटाने मारहाण क न  जीवे मार याची धमक  
दली हणुन गु हा पो.ठाण े अंमलदार पोह/234 

जै वाल यांनी दाखल क न पुढील तपास 
मा.पो.िन.यांचे आदेशान े यांना दला. 


