
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 03/11/2021  “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  •Ö¾ÖÖÆü¸ü ®ÖÝÖ¸ü 341/2021 
कलम 379 
भादवी 

26/10/2021 
रोजी चे रा ी 10.00 ते 
द.02/11/2021 रोजी चे  

सकाळी 06.00 वाजे 
दर यान 

2/11/2021 रोजी 12.37 
वा. 

भगवानलाल 
हमेराज अहीर 
वय38 वष धंदा- 
हातगाडीवर 
आईि म िव  
रा.मुळ गाव 
जडना ता.राशमी 
िज.िच ौडगड (राज थान) ह.मु. 
ग ली नं-3 
हनुमान नगर 
गारखेडा प रसर 
औरंगाबाद  

अ ात िन
रं
क 

   पोह/े842 
िशर
साठ 

खुलासा-नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी 
ची वरील वणनाची व कमंतीची माझी मोटार 
सायकल ही द.26/10/2021 रोजी चे रा ी 10.00 ते 
द.02/11/2021 रोजी चे  सकाळी 06.00 वाजे 

दर यान  माझी मोटर सायकल ही कोणी तरी अ ात 
चोर ाने चो न नेली आह े हणुन गु हा दाखल  
गेला.माल -10,000 /  . कंमतीची एक मोटार 
सायकल .MH-20 CC-8836 िहरो हो डा कंपनीची 
पेलडंर लस का या रंगाची टाक वर िनळा प ा 

असललेी  
2 ×ÃÖ™üß “ÖÖîÛú 530/2021 

कलम 186  
भादंवी सह 
कलम 3 
सावजिनक  
संप ी 
नुकसान 

ितबंधक 
सन1984 

01/11/2021 
रोजी 
सायंकाळी 16.00ते18.00वा. 
सुमारास 
िव ासनगर 
लेबर काँलनी 
शासक य 
िनवा थान 
औरंगाबाद. 

02/11/2021 
रोजी 02.30 
वा. 
दाखल 

फयादी- िववेक 
दपक जोशी, वय- 40 वष, वसाय- 

नौकरी- किन  
अिभयंता 
सावजनी 
बांधकाम िवभाग, 
उ र उप िवभाग, 
औरंगाबाद, रा. 
लॉट . 15, एन-1 िसडको, 

औरंगाबाद       

आरोपी -अ ात िन
रं
क 

   सपो
नी 
स य
द 

नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीतांनी  अवै  
अित मन िन काशीत कर याचे जाहीर गटन  
मा.कायकारी अिभयंता सावजनीक बांधकाम िवभाग, 
औरंगाबाद व अित. आयु  तथा पदिनदशीत अिधकारी 
म.न.पा. औरंगाबाद यां या िव ासनगर लेबर कॉलनी 
येथे लाव यात आलले े. सदरील जाहीर कटनाचे बँनर 
यातील आरोपीतांनी शासक य कामात अटकाव आणुन 
जाहीर कटनाचे बँनर फाडुन सावजिनक संप ीचे 
नुकसान केल े वगैरे मजकुराचे फयादीव न गु हा 
दाखल क न मा. पो िन सो यां या आदेशान े पुढील 
तपास कामी सपोनी स यद यांचेकडे दल.े करीता न द  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 03/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  3 ×ÃÖ›üÛúÖê 718/2021-
कलम 12(A), 
महारा  
जुगार 

ितबंधक 
कायदा  

02/11/2021 
रोजी वेळ 
रा ी 20.55 
वा. एन-5,िसडको,औ.
बाद येथील 
आकाश 
स वसेस या 
दकुानासमो
रील 
मोक या 
जागेत . 

02/11/2021 
वेळ-23.02 

 सुभाष रंगनाथ 
शेवाळे वय-52 
वष धंदा- 
पोहकेॉ/236 
नेमणुक पो. टे. 
िसडको 
औरंगाबाद शहर  

शेख आमेर शेख 
रऊफ 2. शेख 
आवेज शेख 
रऊफ   3. शेख असलम 
शेख शहानुर 4.अलीमखान 
मजहर खान   5. 
आमेर खान 
सलीम खान        6). स यद 
अ ताफ स यद 
मतीन  

िन
रं
क 

   सफौ 
च
हा

ण 
न.ता.वेळी व ठकाणी सु एन-5, िसडको येथे आकाश 
स हसेस या दकुाना समोरील मोकळया जागेत ि ट 
लाईटचे उजेडात वरील नमुद  आरोपी ह े पैसे लावुन 
ितरट या नावाचा जुगार खेळतांना िमळुन आल.े हणुन 
यां यावर गु हा दाखल  ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 1) 10,300/-....300 पये.रोख हातात 3 बदक छाप 

प े व याचे ता यात सॅमसंगकंपनीचा A-30 S िनळया 
रंगाचा मोबाईल  कं अ.ं 10,000/-2)  5,150/- ….150 .रोख  याचेहातात 3 बदक छाप प े व याचे 
ता यांत ओपोकंपनीचा A-5 काळया रंगाचा मोबाईल 
कं.अ.ं 5000/-3)   2400/- ….400 .रोख हातात 3 

बदक छाप प  े व याचे ता यांत क याकंपनीचा 
काळया रंगाचा मोबाईल कं.अ.ं 2000/-4) 30,700/- 700 .रोख हातात 3 बदक छाप प े व याचे ता यात 
रेड मी कंपनीचा 9 A  फ ट िनळया रंगाचा मोबाईल 
कं.अ.ं 10000/- व आय फोन 6 पांढ या रंगाचा मो 
कं.अ.ं20000/- असे दोन मो 5)  7300/-300 .रोख 

हातात 3 बदक छाप प  े व याचे ता यात MI 
कंपनीचा पाढं या   रंगाचा मोबाईल कं.अ.ं 7000/-6)   10750/-.....750 . रोख हातात 3 बदक छाप प ेव 
याचे ता यात One Plus Nord कंपनीचा काय यु 

रंगाचा मोबाईल कं.अ.ं 10000/-  7)00.00/- . कं. चे सवाचे समोर पडलले ेएकुण 34 
बदक छाप प े.एकुण 66,600/-            



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 03/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  4 ‹´Ö. ×ÃÖ›üÛúÖê 454/2021
कलम- 379 
भादवी. 

29/10/2021 
रोजी रा ी 21.00 वा. ते 30/10/2021 
रोजीचे 
सकाळी 05.00  वा. 
दर यान 
सािव ीनगर 
िचकलठाणा 
प रसर 
औरंगाबाद 

02/11/2021 
रोजी वेळ 13.39 
वाजता. 

संतोष नामदेव 
मासाळ वय- 31 
वष वसाय- 
खाजगी नौकरी 
रा- सािव ीनगर 
िचकलठाणा 
प रसर 
औरंगाबाद  

अ ात िन
रं
क 

   पोना/3144 
िख
ला

रे  

यातील फयादीची वरील वणानाची व कमतीची 
मोटर सायकल ही द.29/10/2021 रोजी रा ी 21.00 
वा. ते द- 30/10/2021 रोजीचे सकाळी 05.00  वा. 
दर यान कोणी तरी अ ात चोर ाने वतः या 
फाय ासाठी लबाडी या इरा ाने सािव ीनगर 
िचकलठाणा प रसर औरंगाबाद येथे घरासमोर हँ डल 
लॉक क न ऊभी केलेली असताना मोटर सायकल 
हँ डल लॉक तोडुन चो न नेली आह.े अशी फयादीने 
फयाद द याव न गु हा दाखल  

गेला.माल -1) 25,000/- . कची मोटर सायकल . MH- 20 DN- 1378 बजाज िड क हर F- 150 लाल 
रंगाची, यावर जय म हार नाव िलहलले ेआह.े 5 मुकूंद 

वाडी 438/2021 
कलम 324,504,506,34 

दनांक 01/11/2021 
रोजी रा ी 07.30 वा सु 
मसंजयनगर, 
ग ली नं 03 
मुकुंदवाडी, 
औरंगाबाद. 

द02/11/2021  
रोजी 00.19 वा 
सु 

मंगेश भगवान 
िनकाळजे, वय 23 
वष, वसाय 
खाजगी नोकरी, 
राहणार 
संजयनगर, ग नं 03 मुकुंदवाडी, 
औरंगाबाद.  

बादल पगारे, 
बंटी पगारे, 
बाबासाहबे 
पगारे व कुणाल 
पगारे सव 
राहणार 
संजयनगर ग ली 
नं 3  मुकुंदवाडी 
औरंगाबाद 

िन
रं
क 

िनरंक  िनरं
क   पोना / 2295 

भंडा
रे  
मो.न.  

नमुद ता. वेळी व ठकाणी यातील फयादी यांनी पो टे 
ला येउन लेखी त ार दली क  ते यांचे घरासमोर 
फोनवर बोलत अशताना यातील आरोपी ह ेतेथनु जात 
असताना फयादीस हणाण े क  आम याकडे काय 
पाहतो असे हणुन िशवीगाळ क न लाकडी दांडाण ेव 
लोखंडी सळईने फयादी या  डो यात व बरगडीत 
मा न फयादीस व फयादी या  मावस भावाला 
जखमी केल े व जीवे मार याची धमक  दली हणुन 
बाजुस माण ेगु हा दाखल  6 मुकुंदं 

वाडी 439/2021 
कलम 65(ख) 
म.दा.का. 

02/11/2021 
रोजी 13.10 
वाजताजयभ
वानी नगर 
ग ली नं.14 
मुकुंदवाडी 
औरंगाबाद.  

02/11/2021  
रोजी 13.59 वा 
जता  

संतोष भा कर 
भानुसे  वय 38 
वष, पोिश/2902 
ने.पोलीस ठाण े
मुकूंदवाडी◌े, 
औरंगाबाद (शहर)  

संतोष गोकुळ 
वंचुकर वय 52 

वष धंदा मजुरी 
रा. जयभवानी 
नगर ग ली 
नं.14 मुकुंदवाडी 
औरंगाबाद 

िन
रं
क 

   मपो
ना / 2202 
पवा
र  

यातील फयादी ह े पो टे ह ीत पे ो लगं 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 हणुन  गु हा दाखल ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-1) 1020/- . कं. या  एकुण 17 
देशी दा  भंगरी सं ा,  िसलबंद बाट या येक  180 
एम.एल. या िजची  येक  कंमत 60 पये 2) 00.00/- पये कंमतीची एक राखाडी रंगाची वायरची 
िपशवी जु.वा. कं.अ.ंएकुण- 1020/- . चा मु ेमाल.   



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 03/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  7 मुकुंद 
वाडी 440/2021 

कलम 454,457,380 भादवी  
02/10/2021 
रोजी दपुारी 01.30 
ते द.02/11/2021 रोजी 
सकाळी 10.00 वा. 
संजयनगर 
मुकुंदंवाडी 
औरंगाबाद  

02/11/2021  
रोजी 18.49 वा 
जता  

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß दनेश मोरे रा 
संजयनगर 
मुकूंदवाडी  

िन
रं
क 

   पोना / 48 
कांब
ळे 
मो.न.9511682878 

यातील फयादी ह े यांचे रहात ेघराला कुलुप लाउन जे 
से टर औरंगाबाद येथे गले े असताा यातील  आरोपी  
दनेश मोरे रा संजयनगर मुकूंदवाडी याने घराचे कुलूप 

तोडुन आतम ये वेश क न बाजुस माण े सामान 
चो न नले े आह े तरी याचेवर कायदेशीर कारवाई 
होणेस िवनंती. हणुन गु हा दाखल  
गेला.माल-5,000/- . क.चे जु.वा ि टलचे भांडे टील 
हिँ डलीयम यात तां याचे गृहउपयोगी भांडे. 2)3,000/ . क.जु.वा 10 सा ा वेगवेग या रंगा या 

येक  300/-  दरा या3) 500/- . क.जु.वा 
पा याची मोटार (कंपनी मािहत नाही)4) 300/- . क.जु.वा िन या रंगाचे 200 िलटरचे पा याचे दोन 

म 5)200/- . क.जु.वा लोखंडी दरवाजाएकुण----9,000/-  8 ‹´Ö. ¾ÖÖôãû•Ö 1082/21 
कलम 379 
भादंिव 

23/10/2021
रोजी 20.35 
वा सुमारास 
मी 
रांजणगाव 

02/11/2021 
रोजी 14.09 
वाजता  

  हदेव तेजराव 
खाडे वय ३७ वष 

वसाय खा. 
कंपनीत काम  
रा. ठ. लॉट नं-
८४ गट नं५९ 
िसतानगर 
वडगाव को हाटी 
ता.िज औबाद  

अ ात िन
रं
क 

   सफौ/जग
दाळे 

यातील फयादी  यांनी याची   गेला.माल-15,000/-
पये कंमतीची िनऴया-का या रंगाची ह डा 

कंपनीची ीम युगा  मो. सा   MH20.EN-6919 
मडेल 2017 वा. कं. अ.ं  असा व रल वणानाची व 
कमंतीची  िनऴया-काऴया रंगाची ह डा कंपनीची 
ीम युगा  मो. सा   MH20.EN-6919 

मोटारसायकल ही द 23/10/2021चे 20-35 ते 20-50 
दर यान कात क  होटेल  एनआरबी चौक येथे उभी  
केली होती तेथुन  कोणीतरी अ ात चोर ाने 
वता या फाय ासाठी लबाडी या ईरा ाने चो न 

नेली फयादीव न गु हा दाखल ...         



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 03/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  9 ‹´Ö. ¾ÖÖôãû•Ö 1083/21 
कलम 379 
भादंिव 

22/10/2021 
रोजी 20.30ते 
दनांक  23/10/2021

रोजी 07.30 
वाजेपावेतो  
जय भवानी 
चौक 

02/11/2021 
रोजी 21.07   
वाजता  

पवन िवलास 
घोडके वय 20 वष 

वसाय खा. 
कंपनीत काम  
रा. ठ.हमु.जय 
भवानी चौक 
िव ल मंदीरा 
जवऴ RL/165 
बजाजनगर ता.िज 
औबाद -  

अ ात िन
रं
क 

   पोह/818 
जाध
ऴ 

. ता. वेळी व ठकाणी यातील फयादी  यांनी याची             
गेला.माल-20,000/- पये कंमतीची  लाल-का या 
रंगाची िहरो कंपनीची HF DELUXE   मो. सा   MH-20.FM-7348 मडेल2020 लाल-का या रंगाची  
िहरो कंपनीची HF DELUXE   मो. सा   MH-20.FM-7348 मोटारसायकल ही द 22/10/2021चे 20-30 ते 23/10/2021चे 07-30दर यान RL/165बजाजनगर राह या म  येथील पा कग म ये 
उभी  केली होती तेथुन  कोणीतरी अ ात चोर ान े
वता या फाय ासाठी लबाडी या ईरा ाने चो न 

नेली     अशा फयदीव न गु हा दाखल ….. 10 ‹´Ö. ¾ÖÖôãû•Ö 1083/21 
कलम 498 (A),324,323,504,506,34 
भादंिव 

द03/08/2021 ते 02/11/2021 
रोजीपु पनग
री, 
रांजणगाव (शेणपुंजी), 
ता.गंगापूर, 
िज.औबाद,    

02/11/2021 
रोजी 21.51 

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß खु दसू गुलाब 
शेख ¾Ö ×ŸÖ®Ö ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß . ठ. 
राऊतनगर, 
ता.अंबड, 
िज.जालना, 

िन
रं
क 

    
पोउ
पिन 
आधा
ने 

न.ता.वेळी व ठकाणी यातील फयादी यांनी त ार 
दली क, दनांक 03/08/2021 ते 02/11/2021 रोजी 

पयत सासरी अंबड येथ ेनांदत असताना व रांजणगाव (शेणपुंजी), ता.गंगापूर येथ ेअसताना माझे पती खु दसू 
गुलाब शेख, सासू शक ला गलुाब शेख, नणंद परवीन 
आ मा, नंदोई गफार महबेुब शेख यांनी संगनमत क न 
माझे चा र यावर संशय घेऊन वेळोवेळी मला 
िशवीगाळ क न हाताचापटाने मारहाण क न पती 
खु दसू शेख याने िशलाई मशीनवरील कैची हातात 
घेऊन माझे डो यात मार यामुळे दखुापत केली आह.े 
वगैरे मजकुराचे त ारीव न गु हा दाखल   11 ×•ÖÃÖß 444/2021 

कलम 325,323,504भादवी 
माण.े 

02/10/2021 
सकाऴी वेऴ 11:55 
वाजे या 
सुमारास, 
दलकश 

हॉटेल समोर 
औरंगाबाद 

02/10/2021 
सकाऴी 
वेऴ 17.09वा 

अजहर िपता 
रिशद पटेल वय 46 वष धंदा - 

ापार रा. बारी 
कॉलनी, 
टाकळकर 
सोसायटी, 
औरंगाबाद.  

सईद उफ म मु 
खाना अ ाउ ला 
खान रा. मदीनी 
कॉलनी 
औरंगाबाद 

िन
रं
क 

   पोहे
कॉ/ 1646 
डक
ल े

खुलासा - नमुद ता.वेऴी व ठकाणी यातील फयादी व 
आरोपी ह े एकमेकांचे ओऴिखचे असुन ते िम  आहते. 
यातील आरोपी याने फयादीस फोन क न दलकश 
हॉटेल समोर औरंगाबाद येथ े लॉलटे पेमे ट बाबत 
बोलायचे आह ेअसे सांगुन बोलावुन घेतला व फयादी 
हा नमुद ठकाणी आरोपीस भेटला असता यातील 
आरोपी हा फयादीस हणाला क ," तु मुझे परसो के 
दन यो गालीया दे रहा था " असे बोलनु फयादीस 

िशिवगाऴ क न हाताचापटाने व लाथाबु याने 
मारहाण क न हाता या बु ने फयादीचे नाकावर 
मा न दखुापत केली हणुन गु हा दाखल  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 03/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  12 ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ 506/2021 
कलम 
भादिव 
कलम-188,286,336,भादिव  

02/11/2021
रोजी 20.30वाजेचे 
सुमारास गट 
नं. 3 
िशतलनगर,
सातारागाव  
औरंगाबाद 

02/11/021 रोजी 22.25 
तुकाराम 
पंढरीनाथ 
सोनवणे वय-43 
वष धंदा नोकरी 
पोअ/ं1607  
नेम.पो. टे.साता
रा औरंगाबाद 
शहर  . 

 रा ल शेषराव 
जाधव वय-25वष, रा-
िगरणरेा 
तांडा.पो ट 
गेवराई,औबाद  

िन
रं
क 

   सफौ 
भंडा
री  

यातील आरोपीने िवना परवाना बेकायदेशीरपण े
फटाका टाँल लावुन फोटक पदाथ जवळ बाळगनु 
साविजनक ठकाणी लोकांचे िजवीतास पोहचाणा-या 
संभा  धो यापासुन सुरि त राहाणेस जाणीवपुवक 
बंदोब त केला नाही तसेच इतरांची व गत 
सुरि तता धो यात आणुन शासक य आदेशाची 
अवहलेाना केली आह.े हणुन गु हा दाखल  ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-1) 125/-राँयल पाईर जलंत कंपनी 
फटा या या 25 लड क येक  क 25 पये याचे दोन 
बाँ सजु.वा.अ.क  2) 100 पयेची कुबेरा  फटके यात 
एकुण 25फटाके असे दोन बाँ स जु.वा.अ.क 3) 200/-
पये कमांडर 24 फटा या या10 लडचा एक बाँ स 

जु.वा.अ.क 4) 150/- पये फलोवर पाँट पेशल 
कंपनीचे सुरसु-या या पाच पाक टचा बाँ स 
जु.वा.अ.क  5) 250/- पये सुपर इले ीक नावाची सुरसुरेची पाच 
पाक ट जु.वा.अ.क 6) 150/- पये सुपर इले ीक 
नावाची सुरसुरेचे पाच पाक ट जु.वा.अ.क  7) 150/-
पये कचे  चुन मुन रेड सुरसुरी  जु.वा.अ.क  8) 300/-
पचे क.चे सुदाम एडम बाँ सचे सहा पाक ट 

जु.वा.अ.क  9) 600/- पये क.चे  1000वाँलाचे लडचे 
दोन बाँ स क. येक  300  जु.वा.अ.क 10)150/-
पये क.चे कलर शाट चा एक बाँ स जु.वा.अ.क 11) 100/- पये क.चे रोल कँप कंपनीचे टकली पाक ट 

दोन जु.वा.अ.क एकुण 2150/-           
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13 ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ 507/2021 
कलम 
भादिव 
कलम-188,286,336 ,भादिव  

02/11/2021
रोजी 20.30वाजेचे 
सुमारास गट 
नं. 3 
िशतलनगर,
सातारागाव  
औरंगoo 

02/11/2021 
रोजी  23.05 

 दपक एकनाथ 
शंदे वय-35 वष 

धंदा नोकरी 
पोअ/ं2293ने.पो.
टे.सातारा 

औरंगाबाद शहर    

जय कडुबा 
काकडे वय-46वष, रा-
सुरेवाडी, ग 
नं.7,जाधववाडी, 
औरंगाबाद  

िन
रं
क 

   पोह/439 
धुऴे 

यातील आरोपीन े िवना परवाना बेकायदशेीरपण े फटाका 
टाँल लावुन फोटक पदाथ जवळ बाळगुन साविजनक 
ठकाणी लोकांचे िजवीतास पोहचाणा-या संभा  

धो यापासुन सुरि त राहाणेस जाणीवपुवक बंदोब त केला 
नाही तसेच इतरांची व गत सुरि तता धो यात आणुन 
शासक य आदशेाची अवहलेाना केली आह.े हणुन गु हा 
दाखल 
िमळाला माल- 1) 800/-  कचे 5 हजार फाटकेची लड 
जु.वा.अ.क  2) 300  ची  हजार फाटकेची लड  जु.वा.अ.क  3) 500/- पय ेमुगा छाप रॉकेटचे 10 पाक ट येक  50  
जु.वा.अ.क 4) 500/- पय े मुगा छाप ाऊंड च रचे पाच 
पाक ट येक  100  जु.वा.अ.क  5) 500/- पय े मुगा छाप िव टीिलग हील कंपनीचे 10 
पाक ट येक  50 जु.वा.अ.क 6) 200/- पय े एक 
हजारवाला मु ा फटाका लड जु.वा.अ.क 7) 150/- पय े
क.चे लािसक मँजीक ईले ीक सुरसुरी पाच पाक ट 30  

येक  जु.वा.अ.क 8) 250/- पचे क.चे ीन पाकल 
कंपनीचे सुरसुरी ५ पाक ट येक  50  कमंत जु.वा.अ.क  9) 200/- पय े क.चे  मुगा छाप िझलिझल  
जु.वा.अ.क 10)250/- पय े क.चे मुगा छाप  लाँवरपाट 
पाच पाक ट कं येक  5 पाक ट जु.वा.अ.क  11) 300/- पय े क.चे मुगा छाप  संगल राँकेट 7 टार एक 
पाक ट जु.वा.अ.क 12)150/- क.चे लाँवरपाँट पेशल पाच 
पाक ट  30  येक  जु.वा.अ.क  13) 200/- क.चे मुगा छाप िसरेन एक पाक ट  जु.वा.अ.क   14) 500/- क.चे हँ केनो कंपनीचे सुतऴी बाँ बचे पाच 
पाक ट  100  येक  जु.वा.अ.क         15) 500/- क .चे मुगाछाप रंगभरत कंपनीचे एक बाँ स 
जु.वा क वा  एकुण 5300/- 


