
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 05/11/2021  “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  सातारा गु.र.न. 510/2021 
कलम 325,323,504,506,34 
भादंिव 

03/11/2021 
रोजी दपुारी 16.00वा 
सुमारास गनं 16 सादात 
नगर  
पहनेाज 
बुटीक 
नावाचे 
िशवण लास 
समोर 
औरंगाबाद   

द.04/11/2021रो
जी 14.48  ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß आरोपी- 1) शेख 

इसाक शेख 
श बीर वय-26 
वष 2)  ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß द ही 
रा.गनं 19 लाँट 
नं 29 सादात 
नगर औरंगाबाद  

       
पोह/371 
भाग
वत यातील आरोपी व फयादी ह ेएकाच भागात राहणारे असुन 

यातील आरोपी  01 याने फयादीस मला तु या सोबत ल  
कराचे आह े असे िवचारणा केली यावर फयादी व ितचे 
आइ,वडील फयादीचा मोठा भाउ व यांचा िम  
आरोपी या सासु व सास-यास घडलेला कार सांगुन आरोपी  01 या समाजावुन सांग यास सािंगतले असता याचा राग 
मनात ध न वरील आरोपीतांनी सगंणमत क न फयादीस व 
फयादी या आइस िशवीगाळ क न आरोपी  02हीन े
फयादीस हाताचापटान ेमारहाण क न आरोपी  01 याने 
फयादीस दकुाना या बाजुला खाली पडलेला दगड या या 
हातात उचलुन तो दगड फयादीस फेकुन मा न फयादीचा  
वरचा दात अधवट तोडुन फयादीस जखमी क न तु हाला 
पा न घेतो अशी धमक  दवेुन तेथुन िनघुन गेले वगैरे 
मजकुरा या फयादी व न  गु हा दाखल  2  ‹´Ö     ¾ÖÖôãû•Ö 1086/21 

कलम 392,511,34 भादंिव दनांक 04/11/2021
रोजी दपुारी 01.00वाजेचे 
सुमारास 
कामगारचौक 
ते वाळुज कडे 
जाना या 
र यावर 
औरंगाबाद  

दनांक   04/11/2021 
रोजी 22.30 
वाजता  ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß   माझे सोबत 

बसले या मुलाचे 
नाव 1)अजय 
कृ णा जमधडे 
वय 16वष 
रा. दा कॉलनी 
वाळुज 
औरंगाबाद  2) 
करण अशोक 
कांबळे वय 16वष रा. 
अजबानगर 
वाळुज 
औरंगाबाद 3) दपक राजू 
ढुण ेवय 16वष 
रा. अजबानगर  

    पोउ
पिन 
शंदे यातील फयादी ा यां या मलुीची सो याची साखळी 

सोनाराकडून सोडव यासाठी आ या हो या या परत वाळुज 
येथे र ाचा नंबर MH-20-DC-1974म ये जात असतांना 
र ा म ये बसले या क अँटो र ा आली यात 3 ितन मुले 
बसलेले होते. ते मला हणाले क ,वाळुज ला चलायचे का? 
मी यानंा नाही हटले यांनी मला परत चला असे 
हणाले, या नंतर र ा एक लेडीज बसली यानतंर मी 
र ात बसले ती मिहला पे ोलपंपाजवळ उतरली  री ा 
कामगार चौकाचे मागे वाळुज कडे जात असतांना माझे 
शेजारी लांब केसावाल मुलगा होता याचे जवळ बुजाला एक 
लहान मुलगा साव या रंगाचा होता व र ा चालका 
शेजारी एक मुलगा होता याचे वय साधारण 16/17वष 
असावे. यातील लांबकेसावा या मुलाने फयादी यां या 
ग याला चाकू सारखी काही तरी धारदार व तू लावली 
दसली. तर दसु याने एका कडयाला े मारला व 
फयादी या नाकाला लाव याचा य  केला  ते हा फयादी 
यांनी घाब न र ातून उडी मारली व जखमी झाले या 
आहते. बजरी चोरीचा य  झाला चोरी काही गेले नाही. 
हणून गु हा    



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 05/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  3 ‹´Ö ×ÃÖ›üÛúÖê गु.र.न. 455/2021
कलम 379,511 
भादवी 04/11/2021 

रोजी सकाळी 09:30 वा सु 
कँ ीज 
चौक या 
बाजुला 
असले या 
फटका माकट 
दकुान .1 या 
पाठीमाग े
औरंगाबाद 

द. 04/11/21 
वेऴः- शेख रहीम शेख 

गफुर वय 51 वष 
रा.गाडेजळगाव,
ता.िज.औरंगाबाद  िवशाल राजु 

च डीया वय 22 
वष रा. 
मोदीखाना, 
जालना --- --- --  पोना /1046 

गव
ळे  खुलासा - नमुद ता.वेऴ व ठकाणी यातील फयादी  

कँ ीज चौक या बाजुला असले या फटका माकट 
दकुान .1 या पाठीमागे याची 407 गाडी . MH- 43- E -8219 ही लावुन फयादी फटा या या 
दकुानाचे लाईटचे काम करीत असतांना सकाळी 09:30 
वाजे या सुमारास  यातील आरोपी नामे   िवशाल राजु 
च डीया वय 22 वष रा. मोदीखाना,जालना हा 
फयादीची 407 गाडीची टार कंपणीची बँटरी 
क.अ.7,000/- पये कमतीची वता: या फाय ासाठी 
लबाडी या इरा ाने चो न घेवुन जा याचा य  
करीत असतांना िमळुन आला.अशी फयादीने फयाद 
द याव न िड ओ अिधकारी पोउपिन जाधव यांनी 
गु हा दाखल     4 ¯ÖãÓ›ü»ÖßÛú ®ÖÝÖ¸ü 442/ 2021 

कलम 457,454,380 भादवी  02/11/2021 
रोजी  16 . 00 
ते 
द.04/11/2021 रोजी 10. 30 वा .
बंबाटनगर 
मधुबन 
हाटेल समोर 
िबड 
बायपास 
औरंगाबाद         

द.04/11/2021 
रोजी 16. 33 
वा. सुभाष िझपाचंद 

च हाण वय  40 
वष धंदा ईवेट 
मँनेजर रा 
बंबटनगर मधुबन 
हाँटेल समोर िबड 
बायपास 
औरंगाबाद  

अनोळखी एक 
ईसम      पोउ

पिन 
शेख  नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील फयादी ह े या या 

गावी गेले असता यातील  अ ात चोरटयाने फ या 
घराचे कुलुप तोडुन घरात वेश क न नमुद वणनाचे 
सामान चो न नेल े हणनु गु हा  
एकुण  48000 पये क  1 (सोनी कंपणीचे ोजे टर 10, 000 पये  2 (कँ पक एची पी कंपणीचा  11 , 0000 
पये  3 (ईपसोन कंपणीचा  10 , 000 पये  4 (पंनेसाँिनक 
पणीचा टी ही  12 , 000 पये  5 (केबल  5000 पये 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 05/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  

                                                                                                                                  Sd/-                                    ( ×¾Ö¿ÖÖ»Ö œãü´Öê )                                  ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ÝÖã®Æêü)                                                                                             ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ,†Öî Ó̧üÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ 
5 ¯ÖãÓ›ü»ÖßÛú ®ÖÝÖ¸ü 443/ 2021 

कलम 323,336,427,504,34 भादवी 
सह कलम 110/ 117 
म.पो.आ. 

04/11/2021 
रोज    00.17   वा.ते द . 04/11/2021 
रोजी चे 17. 15 वा 
दर याण 
अँटो चालक 
सहया ी 
ही स  
िशवाजीनगर 
औरंगाबाद  

द.04/11/2021 
रोजी 21. 06 
वा . सुरेश संतोष 

पवार वय  30 वष 
ावसाय 
अँटोमोबाईल 
दकुनाक 
िशवाजीनगर  
औरंगाबाद  

1( िवजय अ णा 
दळवी   2 ( सिन 
सुखदेव कांबळे 3( दोन 
अनोळखी ईसम      सफौ 

राठो
ड  नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने फ या 

दकुाना समोर येउन सावजिनक ठकाणी आरडा ओरड 
क न गोधळ घालुन येण-या जाणा-या लोकांना 
िशिवगाळ क न दहशत िनमाण क न फ व फ 
कामगारासा हाताचापटाने मारहाण केली दनुकाना य 
शटर ला व बँनरला दगड फेकुन मा न अँ युिम नँम चे 
नुकसा केल े हणुन गु हा  


