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1  हसुल  ग.ुर.न.340/2

021 कलम 

68व 86 

1949 चे -

म.दा.का  

ग.ुघ.ता.वेळ 

ठकाण- 

द.03/11/2021

रोजी 
19.30वा.सु 

हॉटेल 

जगदंबा 
हसुल टी 
पॉई टजवळ  

द 
3/11/2021

रोजी 
21.00 

फयादी -

शांताराम 

माधवराव 

फरकाडे वय-

54वष वसाय-

नोकरी 
पोह/499नेमणुक -

पो टे हसुल 

औरंगाबाद  

आरोपी - 

साहबेराव 

शेषराव िनकम 

वय-44वष धंदा-
हॉटेल चालक 

(हॉटेल जगदंबा ) 

रा. छ पतीनगर 

िपसादेवी रोड 

औरंगाबाद 

    पोना/1
737 

सलीम  

िमळाला माल -1)210-/  कची ELEPHANT STRONG यआ 

कं 650ml, िबअरची बॉटल2)180-/ कची TUBORG premium 

Beer या कंपनीची 650ml काचेची िबअरची बॉटल3)210-

/ कची Budweiser premium king of Beersया कंपनीची 
650mlची अधवट भरललेी काचेची िबअरचीबॉटल असा 
एकुन 600-/ कमतीचा माल 

खुलासा -नमुद ता.वेळी व ठकाणी यातील आरोपी न े

याचे मालक ची  हॉटेल जगदंबा येथे ाहकांना 
िवनापरवाना बेकायदेशी र या दा  सेवऩ 

कर याक रता जागा,टेबल,खु या,पाणी व खा  पद◌्ाथ 

उपल ध क न देतांना िमळून आला हणुन गु हा दाखल 

क न पु ढल तपासकामी मा.पो.िन.सो. यां या आदेशान े

पोना/1737 सलीम  यां याकडे दल.े 

2 ”ûÖ¾ÖÞÖß 577/2021 

कलम 136  

भा. िव 

का.    

15/10/2021 

रोजी 11.00 
वा. सु.  मढी 
फाँम पडेगाव 

ते द. 
01/11/2021 

रोजी चे 12.00 

ते 14.00 वा. 
सु. बंगला 
नं.08 छावणी 
कँ टोमे ट 

,िस लेखाना 
रोड पडेगाव 

औरंगाबाद.  

द. 
03/11/2021 

रोजी 
19.26वा  

काश िभमराव 

वा ऴे वय 41 

वष धंदा 
सहा यक 

अिभयंता छावणी 
शाखा 
महािव ालय 

येथे आँ टोबर 20 

पासुन कायरत 

आह.े  

अ ात  एकुण 
48,816/- 

पये अशा 
वणनाचे व 

कमतीचे 

वायर 

  पोना/ 
1086 

पायघ
न  

नमुद ता वेऴी ठकाणी यातील आरोपीने वताहा या 
फाय ासाठी महीिवतरण कंपनीचे ,शेवट या 11 . ते 13 

. पोल मधील एकुण 1050 फुट  अँ युिनिमयमचे 

कंडा टर वायर याची क. अ.ँ 11,466/- पये आह ेअसा 
ऐवज रा ी या अँधाराचा फायदा घेवुन कोणीतरी 
अ ात आरोपीने  तसेच ए.ल.टी लघुदाब वािहनीचे 

अँ युिमयमचे एकुण 9 पँन मधील अँ युिमिनयमचे 

कंडा टर  वायर याची अंदाजे क. 35,380/- व तीन हजार 

दोनशे चाऴीस फुट असे वायर,.तसेच शेवट या पँन 

मधील अदंाजे 200 फुट अँ युिमिनयमचे कंडा टर  वायर 

याची अंदाजे क.1,970/- पये अशी कोणीतरी अ ात 

आरोपीने  वरील वणनाचे व क.चे वायर व साही य ह े

कोणीतरी अ ात आरोपीने वताहा या फाय ासाठी 
चो न नले ेआह े. 
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3 ”ûÖ¾ÖÞÖß 578/2021क
लम 379 

भा. द िव  
   

31/10/2021 

रोजी 18.00 
वा.  ते द. 
02/11/2021 

रोजी चे 

10.00वा   
 पोलीस 

काँलनी 
पडेगाव  

द. 
03/11/2021 

रोजी 
20.18वा  

म छ  सांडु 

काकफऴे वय 52 

वष धंदा 
बांधकाम ठेकेदार 

रा. अिवनाश 

काँलनी रामराई 

रोड वांऴज 

औरंगाबाद  

अ ात   लोखंडी 
लँपचे 

लेटा 50 
नग एकुण 

क. 

अ.ं18000-/ 

पये 

  सफौ 
खाजे
कर 

नमुद ता वेऴी व ठकाणी यातील फयादी यांनी  लँपचे 

बांधकाम कर यासाठी लोखंडी लेट 2x3 आकारा या 
एकुण नग 50असे सदर बांधकामा या ठकाणी पोलीस 

काँ.पडेगाव येथे आणनु ठेव या असता कोणीतरी अ ात 

इसमांनी नमुद वणनाचे मु ेमाल द. 31/10/2021 ते द. 

02/11/2021 रोजी चे 10.00वाजे या दर यान अ ात 

इसमान े वता:हा या फाय ा क रता चो न नेल ेआह े

गु हा दाखल. 

4 •Ö¾ÖÖÆü
¸ü®ÖÝÖ¸ü 

गुरन 
342/2021 

कलम 
324,323,504

,34 भादवी 

द.02/11/2021 

रोजी रा ीचे 

11.30 वा या 
सुमारास 

फयादी या 
घरासमोर 

दगुामाता 
मं दरा या 
पाठीमाग े

िव णुनगर  

दनांक 
3/11/2021 

रोजी 
16.32 वा. 

सिचन द ा य 

डहाळे वय37 वष 

धंदा- ापार 

रा.दगुामाता 
मं दरा या 
पाठीमाग े

िव णुनगर 

औरंगाबाद  

अिभ राठोड 

रा.भानुदासनगर 

औरंगाबाद व 

याचे दोन िम   

नाव प ा मािहत 

नाही 

    पोहे
कॉ/14
0 

साबळे  

खुलासा-नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील िवरोधक 

ह े फयादी या घरासमोर रोडवर  जोरजोरात ओरडुन 

फटाके फोडत होत े ते हा फयादी यांना तु ही येथे 
आम या घरासमोर फटाके का फोडतात हा फटाके 

फोड याचा टाईम आह ेका घरातील लहान मुल ेघाबरत 

आह े असे समजावुन सांगत असताना िवरोधक याने 
फयादीस व फयादी या भावास फयादी या प ीस 

िशवीगाळ केली फयादीस लाथाबु यान ेमारहाण क न 

जखमी केल े हणुन बाजुस माण े गु हा दाखल क न 

पुढील तपासकामी पोहकेॉ/140 साबळे यांना दल े 

5 ÛÎúÖÓŸÖß 
“ÖÖîÛú 

651/2021 

कलम  379 

भादवी   

2/11/2021 

रोजी सकाळी 
10.10वा ते 
2/11/2021 

रोजी  
19.30वा 
सुमारास 

रोकडा 
हनुमान 

काँलनी 
कृ णा 
हाँि पटल 

समोर  

 

 

द. 
03/11/2021 

रोजी 
14.23 वा.  

सं दप उ मराव 

राजपुत वय 29 

वष धंदा खाजगी 
नौकरी रा एऩ 7 

64/14 िसडको 
अयो या नगर  

 अ ात .     पो ना/ 
822चौ
हान  

20,000/  - एकपँशन ो  कंपनीची मोटार सायकल लाल 

का या रंगाची गाडी    न MH 20 CW 7476ितचा चेसीस 

नंबर   MBLHA10AWDHG42643 इ िजन.न.HA10ENDHG55762 
 

नमुद ता वेळी ठकाणी  नमुद वणनाची  द 

2/11/2021रोजी 10.10वा िम ते सायंकाळी 7.30वा या 
दर यान माझी मो सा  कोणीतरी अ ात चोर ान े

हँ डलाँक तोडुन लबाडी या इरा ाने चो न नेली आह.े 

हणुन बाजुस माण ेगु हा दाखल.   
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6 ¤üÖî»ÖŸÖÖ 
²ÖÖ¤ü 

ग.ुर.नं.166/
2021 कलम 
379 

भादवी 

03/11/2021 

रोजी सकाऴी 
07.00 

वाजे या 
सुमारास  

एल अडँ ट 

कंपणी समृधी 
महामाग 

जांभाऴा 
ता.गंगापुर 

जऔरंगाबाद 

द. 
03/11/2021 

रोजी 
14.12 वा 

 िव ांबर नाथ 

पांडे वय 60 वष 

धंदा एल अँड ट 

कंपणी समृधी 
महामाग येथे 
से युरीटी इंचाज 

रा.गट न.ं123 

जांभाऴागाव 

ता.गंगापुर 

िज.औरंगाबाद  

 

वाहन . MH-20 

EL-3061 लोड ग 

छोटा ह ी चा 
चालक अ ात 

 सेपरेशन 

मम ेन2,50

,000/ पये 

क.अ.ं 

  पो.उप
.िन.क
दम 

 यातील फयादी ह ेकंपणीम ये राऊंड साठी गलेे असता  
तेथे एक वाहण बाजुने चॉकलेटी रंग असललेा व 

पाठीमागुन काऴा रंग असललेा व  याम ये सामान 

भरलले ेअशा वणनाचा छोटा ह ी  कंपणी या गेट मधुन 

बाहरे जाताना दसला फयादीने  या गाडीचा नंबर 

पािहला असता MH-20 EL-3061 लोड ग छोटा ह ी असा 
होता. फयादीने  कंपणीची पाहणी केली असता व रल 

वणनाचा माल दसला नाही तो  MH-20 EL-3061 लोड ग 

छोटा ह ी या चालकांन े गाडी म ये टाकुन वत: या 
आ थक फाय ासाठी, लबािड या इरा ाने  चो न नलेा 
आह.े हणुन गु हा दाखल  

7 ‹´Ö 
¾ÖÖôãû•Ö 

1085/21 

कलम 435 

भादंिव 

01/11/2021 

रोजी 
22.00वाजता 
ते 
द.02/11/2021 

रोजीचे 06.00 

वा फयादी 
यांचे राहत े

घरासमोर 

रांजणगाव 

शे.पु.औरंगा
बाद 

दनांक   
03/11/2021 

रोजी 
19.25 

वाजता  

चेतन आजाबराव 

गोल ेवय 35वष 

 धंदा - खा. 
नोकरी रा.ह.मु. यु 

गणेस नगर 

राजामता 
इं लीश कुल 

या बाजुला  
राजणगाव शपु 

मु. पो ट वनोझा 
ता मुंळुरिपर 

ता.िज वािशम   

अनोळखी     पोउप
िन 

बांगर 

न.ता.वेळी व ठकाणी यातील फयादी यांनी यांची 
मालक ची ह डा शाईन MH -20- CQ-7401 अशी द 

01/11/2021रोजी रा ी 10.00वा सु.मो. सा ही हडँल लाँक 

क न घरसमोर उभा केली असता द 02/11/2021रोजी 
06.00वा सकाळी झोपेतुन उठुन पािहली असता नमुद 

मोटारसायकल ही कोणीतरी अ ात इसमान े जाळली 
आह.े हणुनगु हा 

8 ¯ÖãÓ›ü×»ÖÛ
ú®ÖÝÖ¸ü 

441/2021 

कलम 

324,323,

504,506,

34 भादवी 

द.03/11/20

21 रोजी 
10.00 ते 
10.20 

वा.सु.भारत 

नगर 

औरंगाबाद 

द.03/11

/2021 

रोजी 
17.44 

वा.सु. 

सं या मह  

वानखेडे वय25 

वष. वसाय-

घरकाम रा.भारत 

नगर,नवनाथ 

नगर औरंगाबाद  

1) ´Ö×Æü»ÖÖ 
†Ö¸üÖê̄ Öß 
2) कशोर उ म 

भालेराव रा.सदर 

    पोह 

2565  

राठोड  

नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील  फयादी या लाट या 
आवारातील  पतरे काढ या या कारणाव न फयादीस 

िशवीगाळ क न हाताचापटाने मारहान केली व आरोपी 
.1 ने फयादीस व फयादी या आईस दगड हातात 

घेऊन फयादी या डो यात मा न जखमी   केल े तसेच 

फयादी या पायाला दगड मा न जखमी केल े व 

फयादीस िजवे मार याची धमक  दली. हणुन एन.सी 
दाखल. 
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9 ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ पो. टे.सा
तारा 
ग.ुर.न.508/
2021  

कलम-306, 

भादिव 

ग.ुघ.ता.वेळ 

व ठकाण  

. द.07/10/2021 

रोजी सकाळी 
07.00वाजेचे 

सुमारास  

सादात नगर 

ग ली नं 11 
रे वे टेशन 

औरंगाबाद 

द.03/11/2

021रोजी 
16.47 

फयादी- महमंद 

अजहर महमंद 

रफ क वय 23 

वष वसाय-

से समन 

रा.सादात नगर 

ग ली नं 11 रे वे 

टेशन 

औरंगाबाद  

आरोपी-  महमंद 

रफ क महमंद 

उमर वय 50 वष 

रा.सादातनगर 

ग ली नं 11 रे वे 

टेशन औरंगाबाद  

 मयत-

तनवीर 

बेगम 

महमंद 

रफ क वय 

28 वष 

रा.सादात
नगर 

ग ली नं 
11 रे वे 

टेशन 

औरंगाबाद 

  पोउप
िन 

सानप 
954565
7686 

 खुलासा- न.ता.वेळी व ठकाणी यातील आरोपीन े

फयादी या बहीणी या चारी यावर संशय घेवुन ितस 

िशवीगाळ ,मारहाण क न आ मह या कर यास वृ  

केल े वैगरे मजकुरा या फयादी व न DO अिधकारी 
पोउपिन गोरे यांनी मा.पो.िन.सो यांचे आदेशान े गु हा 
दाखल क न पुढील तपास कामी पोउपिन सानप यांचे 

कडे दला. 
¸üÖÆüŸµÖÖ ‘Ö¸üß ±úÖ¿Öß ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆ.êü  

10 ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ पो. टे.सा
तारा 
ग.ुर.न. 
509/2021 

कलम 379 

भादंिव 

ग.ुघ.ता.वेळ 

व ठकाण- 

द 01/11/2021 

रोजी दपुारी 
03.30वा ते 
सायंकाळी  
04.00 वा   

ीहारी 
िब ड ग  व 

भु हाँटेल या 
दर यान 

लकरोड 

औरंगाबाद  

 

द.03/11/2

021रोजी 
20.51 

फयादी-रंिजत 

मधुकर सरदार  

वय- 52वष धंदा-
पार रा.- 

एम.आय.डी.वाळु
ज िसडको 
महानगर 1 लाँट 

नंबर 11 

औरंगाबाद  

आरोपी- अ ात      पोह/5

82इथा
पे 
992310
9528 

गेला माल-    35,000/- . क. सुपर पेलंडर  कंपनीची  
मो.सा. . GJ -15 -BJ 3335 कळया व जांभळया  रंगाची 
सन 2016चा माँडेल जु.वा. क.अ.ं 

5000/ . क.चा िववो कंपनीचा जांभळया रंगाचा मोबाइल 

याम ये ही.आय कंपनीचे िसम नं 8460491020 असे 

जु.वा. क.अ.ं200/ . रोख याम ये 100 . या भारतीलय 

चलना या दोन नोटा  
एकुण- 40,200/- 

 यातील द.01/11/2021 रोजी दपुारी 03.30 ते  04.00 

वाजे या सुमारास माझी वरील वणनांचे व कमतीची 
मोसा व मोबाइफोन,रोख र म  ीहारी िब ड ग  व भु 

हाँटेल या दर यान र यान े जाणा-या िपकअप गाडी 
मधील दोन अनोळखी इसम यातील एकाने गधं टळा 
लावललेा होता व दोघांना सफेद रंगाचे पँट व शट 

घातलले ेयांनी चो न नले ेआह े .मा या मोटर साकलचा 
,मोबाइल व रोख र मेचा शोध होवुन चो न नणेा-या 
अनोळखी इसमांना शासन हो यास िवनंती  
िड.ओ.अिधकारी पोउपिन गोरे यांनी गु हा दाखल क न 

पुढील तपास कामी मा.पो.िन.सो यांचे आदेशान े

पोह/582इथापे यांचे कडे दला  
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11 ×ÃÖ™üß 
“ÖÖîÛúú  

ग.ुर.न.531/

2021 कलम 

498(अ), 
323,504,506
,34, 

भा.द.िव 

सह कलम 

3,4 डंा 
ितबंधक 

अिधिनयम 

माण े 

दनांक 

15/01/2017 ते 
दनांक 
15/04/2021 

दर यान रा. 
औरंगाबाद  

दनांक 
03/11/2021 

रोजी 
17.33  

, ×±úµÖÖÔ¤üß 
´Ö×Æü»ÖÖ रा. 
औरंगाबाद  

1)  शेख जुबेर शेख 

गफुर 2) नामे शेख 

ग फुर शेख छोटु, 

3) शेख अलीम 

शेख ग फुर, 4) 

शेख नईम शेख 

ग फुर, ,5) शेख 

नाजीम शेख 

ग फुर, , 6) 

†Ö¸üÖê̄ Öß ×´Ö×Æü»ÖÖ , 
7) अलीम 8) 

†Ö¸üÖê̄ Öß ×´Ö×Æü»ÖÖ ,  
रा. िज.औरंगाबाद 

    पोउप
िन 

हाके 

खुलासा - नमुत ता वेळी व ठकाणी यातील फयादी 
यांना यातील आरोपीतांनी संगणमत क न मानिसक 

शारीरीक, आ थक व भाविनक ञास देवुन वेऴोवेळी 
िशवीगाळ क न मारहाण केली व धमक  दली तसेच 

लॉट घे यासाठी पैशाची मागणी केली आह े तरी 
यांचेवर  यो य ती कायदेशीर कायवाही करावी वगैरे 

मजकुराचे त ारी व न मा. पोिनसो यांचे आदेशान ेगु हा 
दाखल क न पुढील तपास कामी पोउपिन हाके यांचे कडे 

दल.े 

12 मुकूंद
वाडी 

गुरन ं
448/2021  

कलम 
324,323,504

,506,34 

भा द िव 

द02/11/2021 

रोजी 20.30 
वा सु 

छ पती 
माकट 

मुकुंदवाडी 
औरंगाबाद 

द03/11/20

21 रोजी 
01.11 वा 

संजय ीरंग औटे 

वय 48 वष 

ावसाय  सलुन 

दकुान रा. स कम 

हौस ग सोसायटी 
लट . 4 गट . 

144 सातारा 
प रसर 

औरंगाबाद  

िसकंदर पटेल व 

दोन अनोळखी 
इसम 

    पोउप
िन 

सुखदे
व 

काळे 

खुलासा-नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी ह े

सलुन या दकुाणात काम करत असतांना इसम नामे 

िसकंदर पटेल व याचेसोबत अनोळखी दोन इसम यांनी 
फयादीचे दकुाणात येउन तु मा या बायकोब ल 

अपश द का वापरले  या कारणाव न फयादीस 

िशिवगाळ क न हाताचटापटाने मारहाण क न मा या 
डो यात उज ा बाजुला काउंटरची काच मा न मला 
जखमी केल े व तुला िजवे मा न टाकतो अशी धमक  

दली हणुन  सदर इसमािव  बाजुल माण े गु हा 
दाखल 

13  

वाळुज 

455/2021 

कलम 
323,324,504

,34 भादवी 

द03/11/2021 

वेळ 08:00  

रा. राजूरा, 
ता गंगापुर 

िज. 

औरंगाबाद 

द03/11/20

21 वेळ 
14:14 

×±úµÖÖÔ¤üß ×´Ö×Æü»ÖÖ 
, 

1) कशोर बो ड 

2),†Ö¸üÖê̄ Öß ×´Ö×Æü»ÖÖ 
, 3) †Ö¸üÖê̄ Öß 
×´Ö×Æü»ÖÖ ,  

    पोना/
655जो
नवाल 

फयादी पाली अिनल बो डे,याना  आज द दनांक 

03/11/2020 रोजी सकाळी 08.00वा.सु. नमुद आरोपी यानी   
फयादीकडे   आल ेव मला  हणाल ेक  तूमचे राहत े

घराची जागा आमची आह ेतू इथ ेरा  नको असे हणून  

िशवागाळ क न हाताचापटाने मारहाण केली व माझा 
दर कशोर यांने खाली अगंणात पडलेल ेफावड उचलून 

याचा दांडा मा या उज ा हाता या दंडावर 

मारला.रंजनाबाईन े िवट उचलून मा या डा ा 
खां ावर मारली व मा या डा ा गालावर चावा 
घेतला तरी माझी वरील ितघांिव द त ार आह.े 
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SD/- 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ †Öî̧ ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü 
Ûú¸üßŸÖÖ. 

14 वाळुज 456/2021 

कलम 
376(2)(l)(n) 
506 

भादवी 

03/11/2021  

दपूारी 
12.30ते 
06.30.औरंगा
बाद. 

द03/11/20

21 वेळ 
23:33 

×±úµÖÖÔ¤üß ×´Ö×Æü»ÖÖ 
, , वय 60 

वष,.औरंगाबाद. 

देिवदास फुके 

धामोरी ता. 
औरंगाबाद. 

    सपो
िन ी 
ही.ए
न. 

शेळके 

नमुद तारीख व वेळी यातील िपडीत व ितची भाची 
असे शेतात जात असतांना यातील आरोपीन े यां या 
पाठलाग करत यां या शेतापयत गलेा व िपडीतेला 
मा या सोबत कपाशी या शेतात चल असा हणाला 
,िपडीतेन ेसोबत जा यास नकार दला असता.आरोपीन े

ितला जबरद ीने हात ध न कपाशी या शेतात ओढत 

नेल े तेथे जावून िपडीतलेा खाली झोपवले व याची 
पँ टची चैन काढून िपडीतेची साडी वर क न ित या 
लघिव या जागी याची लघिवची जागा घालून 

ित यावर बला कार केला व कोणाला सांिगतले तर 

तूला मा न टाक न असे हणाला. याव न पोलीस 

ठाणेस डी ओ अिधकारी पोउपिन च हाण यांनी दाखल 

क न मा.पोिनसो यां या आदेशान े पूढील तपासकामी 
सपोिन ी ही एन.शेळके या याकडे दला. 
 
 


