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कलम 379 
भादवी 04/10/2021 

रोजी 
स याकाळी 09.30 वा  सु 
घ न वा कंग 
करीता 
िनघालो. 
रा ी 10.00 
वा सुमारास  
गारखेडा 
चौक,औबाद 5/11/2021 वेऴ 14.46 अिवनाश 

आसाराम घाटगे 
वय-39 वष काम- 
डाँ टर रा. हाडा 
काँलनी ,गाळा -25 रीलाय स       
माँल या माग,े 
ग ली न-ं02, 
औरंगाबाद . अनोळखी इसम  िन

रं
क     सफौ/खटा

वकर यातील फया द गारखेडा चौका जवऴ थांबल े असता 
एका अनोऴखी इसम यां या जवऴ आला नंतर तथेुन 
पुढे िनघुन गलेा या नंतर फयादने यां या िखशात 
ठेवलेला मोबाईल चेक केला तो यांना िमऴन आला 
नाही दवाऴी या फटा याकडे पाहत अस यामुऴे 
आरोपीने फया दचे  नकऴत िखशातील  मोबाईल 
चो न नलेा वैगैरे त ारीव न गु हा दाखल.  
गलेा माल- कंमती-17,500/- पयेचा, आपो कंपनीचा  
ए-09 माँडेल, 2020 िजओ कं सीम काड नं 8146668667 व बी.एस.एन.एल िसम काड . 9420804198 असा आह े2 ”ûÖ¾ÖÞÖß  579/2021 

कलम 379 
भादिव 03/11/2021 

रोजी 21.00 
वा. ते 04/11/2021 
रोजी 05.00 
वा. दर यान. 
आम  टेशन 
नमन मं दर 
छावणी औबाद 5/11/2021 वेऴ 17.22 रा ल जग दश 

मालिवया वय 30वष वसाय- 
नौकरी रा.उबराव 

ॉटर 86/3 
छावणी 
औऱंगाबाद   अ ात  िन

रं
क     Nlpc/1952 Æü×ÃÖ®ÖÖ ¿ÖêÜÖ  नमुद तारीख वेऴी व ठकाणी यातील फयादी यांचे 

आम  टेशन नमन मं दर परीसरातील वर नमुद 
वणनाचे व कमतीचे चंदनाचे झाड कोणीतरी अ ात 
चोर ाने वताचे फाय ासाठी लबाडी या इरा ाने 
कापुन चो न नेल ेआह.े  मा. पोिन.सो यांचे आदेशान े
गु हा दाखल  
गलेा माल- 1)3000/- पये कमतीचे चंदनाचे झाड 
याची उंची 20 फुट,10 इंच ं दचे यातील 15 फुट 

लांबीचे लाकुड 3 ¾ÖÖôãû•Ö 457/2021 
कलम 379 
भादवी द.02/11/2021रोजी 00.30 ते 03.00वाजे

या दर यान   
फयादी या  

राहत ेघरा 
समो न  
बकवालनगर 
वाळुज येथुन  05/11/2021 वेळ 16.13 

वा. बाबासाहबे अशोक 
गवऴी वय-41वष 
धंदा-चालक 
रा.घारी चांगतपुरी 
ता. पैठण 
ह.मु.सरपंच योगेश 
पंढरीनाथ दऴवी 
यांचे घरात 
बकवालनगर 
वाऴज ता.गंगापुर 
िज. औरंगाबाद  अ ात  िन

रं
क      

पोह/751
मा
लोदे    नमुद वेळी व ठीकाणी  फयादी याचंी HF.DELUX लाल व 

का या रंगाची MH-20-FT-6561 या ं माकाची गाडी  
घरासमोर  हँ डल लाँक क न उभी केली असता कोणीतरी 
अ ात चोर ाने  चो न नलेी आह.े गेला माल- 40,000/00 पय े कमतीची  जुनी  वापरती कंमत अंदाजे HF.DELUX लाल व का या रंगाची MH-20-FT-6561 
वरील वणाची  HF.DELUX मोटार  सायकल 
द.02/11/2021रोजी 00.30 त े 03.00वाजे या दर यान   
फयादी या  राहते घरा समो न  बकवालनगर वाळुज येथुन 

कोणीतरी चोर ाने लबाडी या इरा ाने वत:चा 
फाय ासाठी चो न नेली आह े.   



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 06/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  4 हसुल  341/2021 
कलम-324,323,452,504,427,34 
भादिव 04/11/2021

रोजी 20.00वा.सु 
अंबरहील 
जटवाडा रोड 
औरंगाबाद 05/11/2021रोजी 13.20 फयादी -बाळू 

आबासाहबे पारवे 
वय-32वष धंदा-
मजुरी रा. 
अंबरहील 
जटवाडा रोड 
औरंगाबाद  1)रतन साळवे 

वय-50वष 2)अजय सखाराम 
धनराज वय-20वष , 3)आऩदं रतन 
साळवे वय-22वष 4)िवशाल 
काळे वय-20वष  
सव रा.  
अंबरहील 
जटवाडा रोड 
औरंगाबाद  05/11/2021  1820    पोउ

पिन /कांब
ळे   खुलासा -नमुद ता.वेळी व ठीकाणी यातील फयादीस 

आरोपीतांनी संगनमतक न फयादीचे राहत े घरी 
फटाके फोड या या कारणाव न िशवीगाळ करत 
लाथाबु याने मारहाण केली व  घरात वेश क न 
घरातील कपाटाची काच फोडून नुकसान केल.े आरोपी .2आिण 3यांनी  फयादीचे डो यात लाकडी काठी ने 
मा न दखुापत क न जखमी केल े आह.े हणनु गु हा  
दाखल क न मा.पोिनसो यां या आदेशान े पुढील 
चौकशी कामी पोउपिन /कांबळे  या याकडे दल.े  5 ¾Öê¤üÖÓŸÖ®ÖÝÖ¸üü 287/21 

कलम 324,34 
भादिव 04/11/2021

रोजी रा ी 23.45 
वा.सु.कोकण
वाडी चौक, 
औरंगाबाद 05/11/2021रोजी 03.11वा  मयुर उ मराव 

जोशी, वय-24वष, धंदा-
खा.नोकरी, धम- 
हदं,ु जात-
ा हण, 

रा.रेणुकामाता 
मं दर,बीड बाय 
पास औरंगाबाद,    सं दप सदािशव 

तागड,  गणेश 
सदािशव तागड िन

रं
क     पोहे

कॉ/1619 
अही
रे,  खुलासा :- नमुद ता.वेळी व ठकाणी यातील फयादी व 

आरोपी ह ेएकमेकांचे ओळखीचे असुन काही एक कारण 
नसतांना फया दस आरोपीताने काही एक कारण 
नसतांना फया दस सायंले सर मा न  डो यातुन र  
िनघाले व दखुापत केली हणुन गु हा दाखल क न 
मा.पो.िन.सो.यांचे आदेशान े पु ढल तपास कामी 
पोहकेॉ/1619 अहीरे, मो. ं .7774853026 यांचे कडे 
दला. 6 ˆÃ´ÖÖ®Ö ¯Öã¸üÖ 256/2021 

कलम 324, 323, 504, 34 भा.द.वी 04/11/2021 
रोजी   रा ी 8.30  
वा.सुमारास 
ग लीन.े 1  
कबीर नगर   
उ मानपुरा 
औरंगाबाद 05/11/2021 

रोजी 19.36 
वा. ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 1) सुरज बबन 

काऴे  2) आकाश बबन 
काऴे  3) बबन काऴे  4) अिभ काऴे 
रा. कबीर नगर  
उ मानपुरा  
औ बाद  िन

रं
क     ASI/ 

यु.
ही. 

कुतूर  नमुद तारीख वेऴी व ठकाणी यातील फयादी चे 
मुलगा व आरोपी ह े एकमेकांचे ओऴखीचे असुन  
यातील  फयादी ह े ित या मुलाचे व आरोपीचे  वाद 
चालु अस यान े यांचे भांडण सोडिव यासाठी गेल े
असता  फयादीस  यातील आरोपी  ं .1  याने  या या 
हातातील  लाकडी दांडा फयादी या  उज ा हाताला 
मा न जखमी केल े व इतर दोन आरोप नी  संगनमत 
क न िशवीगाऴ क न हाताचापटाने मारहाण  केली व 
फयादीचे मुलगी उषा व बिहण सुनंदा  यांना  पण 

मारहाण केली  हणुन बाजुस  माण ेगु हा दाखल.    



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 06/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  7 ˆÃ´ÖÖ®Ö ¯Öã¸üÖ 257/2021 
कलम 325,504 
भा.द.वी द.01/11/2021रोजी  

रा ी 7.45  
ते 8.45वा 
वाद हॉटेल, 

गोपाल टी, 
उ माणपुरा, 
औरंगाबाद  05/11/2021 

रोजी 21.06 
वा. आ पासाहबे 

तुकाराम पोतदार, 
वय72वष,  धंदा 
वॉचमन, रा. 
ग ली नं.3, 
कैलासनगर  (पि मेस,औबाद अ ात  िन

रं
क     PSI/ 

के.ए
स. 
गोरे,  यातील फयादी ह े वाद हाँटेल येथे  ुटीला असतांना  

एक अऩोऴखी इसम हा  गोपाल टी कडुन वाद हाँटेल 
समो न राँग साईड  जात होता यावेऴी फयादी 
याला हणाला क  राँग साईडने जाऊ नको ते हा 

यातील अऩोऴखी आरोपीने मोटार सायकल व न 
खाली उत न   फयादीस िशवीगाऴ क न ध ा देवुन 
लोटुन दल े व .पड यामुऴे  फयादी या डा ा 
पाया या कंबरेचे हाड मोडल े आह.े हणुन बाजुस  

माण ेगु हा दाखल    8 ×ÃÖ™üß “ÖÖîÛúú 532/2021 
कलम 327 
भा.द.वी. 04/11/2021 

रोजी रा ी 08.45 वा ते 09.20 वा  
हडको कॉनर 
मि जद या 
पाठीमागील 
रोडवर 
पा ीकर 
नगर तसेच  
पंचायत 
सिमतीसमो
रील रोडवर 
चंच या 

झाडा जवळ 
औबाद         05/11/2021रोजी15.15 

वा.दाखल फयादी - काजी 
अ दलु समीर 
िपता काजी 
अ दलु समी वय 17 वष धंदा - 
िश ण रा. िहना 
नगर रिशदपुरा 
औऱंगाबाद  आऱोपी - 

अनोळखी िन
रं
क      

पोउ
पिन 
बाब
र  यातील अनोळखी इसमाने याचे ता यातील मोटार 

सायकल HF िडल स का या रंगाची नंबर माहीत 
नाही काळा जॉकेट घातलेला अनोळखी इसमान े
फयादी या कानाला इ छापुवक दखुापत क न तो 

मोटार सायकलवर बसुन व रल  कमंतीचे मोबाईल 
घेवुन पळुन गलेा. हणुन दखलपा  गु हा दाखल  
गलेा माल 1)10,000/-  क. एक सोनेरी रंगाचा Redmi Note Pro 10 आयडीया कंपनीचे िसम ं .                         7304374874 असा जु.वा.क .अ.  2) 11,000/-  . क. 
एक िन या रंगाचा Samsung A -50 S िजओ नं. 7020220584 2) वडाफोन 9923801377 अस  
जु.वा. क.अ.  21,000/- 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 06/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  9 ²ÖêÝÖ´Ö¯Öã¸üÖ 445/2021
कलम 324,323,504,506,34, 
भादवी .  दनांक. 04/11/2021 

रोजी 
सं याकाळी 20.00  वा सु                 
ग हनमट  
काँलेज 
गेटजवळ 

रगाबाद द 05/11/2021 वेळ  14.50 वा   अथर खान 
अताउ ला खान 
वय 18वष, धंदा- 
िश ण , रा. 
केळगावकर 
हॉि पटल जवळ 
िज सी  
औरंगाबाद   1)  तालेब पुण 

नाव मािहत 
नाही रा. हसुल 

रगाबाद          2)गो डन आखेब 
कुरेशी रा. िसली 
खाना रगाबाद   िन

रं
क  िनरंक    पोह /526 

सोन
वणे यातील आरोपीतांनी  फयादीस  दनांक. 04/11/2021 

रोजी सं याकाळी 20.00  वा सु. मी व माझे चुलते नामे 
अकरम खान असे दोघे िमळुन मला तालेब पुव नाव 
मािहत नाही रा हसुल , रगाबाद यांने यांचे मो.नं 9860821928 व न फोन क न आम यात दोन 
दवसांपुव  करकोळ वाद झाला होता यामुळे आपन 

काँ माईज क न घेवु तु ही ग हनमट  काँलेज 
गेटजवळ या असे हणा यान े  आ ही सदर ठकाणी 
गेलो असता तेथे तालेब पुण नाव मािहत नाही रा. 
हसुल रगाबाद  यांनी मला िशवीगाळ सु  केली मी 
तालेब यांस समजाव यास गलेो असता तालेब सोबत 
असललेा  गो डन आखेब कुरेशी रा. िसली खाना 

रगाबाद  मला डा ा हातावर  लांकडी दां ान े 
मा न  जखमी  क न िजवे मा न टा कन अशी धमक  
दली.वगैरे मजकुराव न  गु हा दाखल  10 ²ÖêÝÖ´Ö¯Öã¸üÖ 446/2021

कलम 324,323,504,506,34, 
भादवी 04/11/2021 

रोजी रा ी 10.30 वा सु 
लालमंडी 
कोळीवाडा 

रगाबाद, 05/11/2021 वेळ 17.34  
वा   हसंराज मोहन 

नंदवंशी वय 20वष, धंदा- 
िश ण , 
रा.कोळीवाडा 
बेगमपुरा औबाद 
ह.मु. माळीवाडा 
ग ली अशोक 
शेळके यांचे घरात 
करायाण े

बेगमपुरा औबाद    1)पुनमचंद 
गोपीचंद 
नंदवंशी 2) ¤üÖê®Ö ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß 
सव रा. 
लालमंडी 
कोळीवाडा 

रगाबाद,   िन
रं
क िनरंक    पोह 418 

राज
पुत   - नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपी 1 यान े

फयादी या वडीलास िवनाकारण िशवीगाळ क  
लाग यान े फयादी ही समजावुन सांग यास गलेी 
असता यातील आरोपी  1 याने फयादीस लोखंडी 
प ाने मारल े यामुळे फयादी या हाता या डा ा 
दंडाला करकोळ मुका मार लागला यातील आरोपी  2,3 यांनी पण फयादीस िशवीगाळ क न 
हाताचापटाने मारहाण केली व िजवे मार याची धमक  
दली . आरोपी  1यान े याचे हातातील चाकुन 
फयादी या डा ा हाता या अंग ाजवळ 

तळहातावर मार लाग यान े फयादी जखमी झाला 
आह े हणुन . गु हा दाखल  11 मुकूंद 

वाडी 442/2021
कलम 324,323,504,34 
भादवी 04/11/2021 

रोजी  रा ी  09.30 वा.स ु
राधाकृ ण 
शाळेजवळ 
मुकुंदवाडी 
औरंगाबाद  05/11/2021 

◌ोरोजी 12.20 वा  अिनल बाबुलाल 
तरटे वय 25 वष 
धंदा - सलुन रा. 
गनं.3 लॉट नं.56 
जयभवानीनगर 
मुकूंदवाडी बाद.  गोपाळ भानुसे ,महशे आहरेकर, 

कुनाल राजपुत िन
रं
क     पोह 118 

क ड़
के यातील फयादी ह े व फयादीचे िम  राधाकृ ण 

शाळेजवळ ग पा मारत बसलेलो असतांना जु या 
भांडणा या कारनाव न नमुद आरोपीतांनी  फयादीस 
िशवीगाळ क न हाताचापटान ेमारहाण क न गोपाल 
भानुसे याने मा या हातावर चाकु मा न जखमी केल े
हणुन बाजुल माण ेगु हा दाखल 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 06/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  12 ‹´Ö. ×ÃÖ›üÛúÖê 456/2021,  
कलम- 379 
भादवी. 25/10/2021 रोजी 

सकाळी 08.30 ते 
दपुारी 14.00 वा. 
दर यान N-1 
येथील खुशी 
लासेस 

िसडको 
औरंगाबाद 05/11/2021  

वेऴः- 19:44 काकाराव दलीप 
सावंत वय-31 वष 

वसाय- खाजगी 
नौकरी रा- 
संजयनगर ग ली 
नं- 08 मुकुंदवाडी 
औरंगाबाद.        अ ात िन

रं
क     पोना/1035 

बाया
स खुलासा- नमुद ता.वेळी व ठकाणी यातील फयादी 

यांनी यां या भावा या नावावर असललेी     मोटर 
सायकल . MH-20 ED-8425 ह डा कंपनीची CB 
शाईन ही  N-1 येथील खुशी लासेस िसडको 
औरंगाबाद येथे द- 25/10/2021 रोजी सकाळी 08.30 
ते दपुारी 14.00 वा. दर यान उभी क न, हडँल लॉक 
क न लासम ये लाससाठी गले ेअसता, ती कोणीतरी 
अ ात चोर ाने व:त या फाय ासाठी लबाडी या 
इरा ाने चो न नलेी आह.े गु हा दाखल  
गलेा माल-30,000/- जु.वा. क.अ.ं मोटर सायकल . MH-20 ED-8425 ह डा कंपनीची CB शाईन का या 
रंगाची 13 ¤üÖî»ÖŸÖÖ ²ÖÖ¤ü 167/2021

कलम 324  
भादवी  05/11/2021 

रोजी दपुारी 02.00 ते 02.30 वा. 
सु. जटवाडा 
गाव जैन 
मं दर समोर 05/11/2021 

रोजी 19.12 
वा. रमेश ब सी 

जाधव वय 38 वष 
धंदा दकुानदार 
रा. जटवाडारोड 
हसुल ता. िज. 
औरंगाबाद  मुिजप उफ क लु 

मोहमद खान  
रा. रसुलपुरा ता. 
खुलताबाद िज. 
औरंगाबाद  िन

रं
क     पो. 

उप. 
िन 
कदम  यातील फयादी ह े जटवाडा गाव येथे ह यांची 

सगराचा काय म बघ यासाठी गले े असता यातील 
आरोपी नामे  मुिजप उफ क ल ु मोहमद खान  रा. 
रसुलपुरा हा गद तुन पाठीमागुन अचानक आला व 
याने काही एक न सांगता फयादी या डो यात, 

पाठीत, तसेच पोटावर लाकडी दां ाने जबर मारहाण 
केली यामुळे माझे डोके फुटुन यातुन र  िनघाल े
आह.े तसेच डा ा डो या या वरती मार लागुन र  
िनघाले आह.े तसेच फयादी या पाठीत व पोटावर 
तसेच छातीवर मु ामार लाग यान े  मला लाकडी 
दां ाने मारहाण क न गंभीर जखमी केल े हणुन गु हा 
दाखल  14 ¯ÖãÓ›ü×»ÖÛú ®ÖÝÖ¸üü 444/2021

कलम 324,323,504,427,34 
भादवी  द.04/112021 रोजी 21.30 वा. 

गणेश ि वट 
माट 
िशवाजीनगर 
औरंगाबाद  द.05/11/2021 

रोजी 00.14 
वा. गणेश िशवाजी 

मोरे वय 24 वष 
ावसाय वीट 

माट सहया ी 
ही स िशवाजी 
नगर रोड रा, 
अलोकनगर 
सातारा परीसर  चार अनोळखी 

ईसम  िन
रं
क     सफौ 

मुंढे 
मो. नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील फयादी  ह े या या 

दकुानात गृहाईक करत असतांना तेथे अचानक चार 
अनोळखी ईसम आल े  यातील एकाने तु मा या 
भावाला का मारल ेअसे हणुन फ ची ग ी धऱुन फ स 
काउटर य बाहरे ओढुन िशिवगाळ क न मारहाण 
कर यासा सु वात केली व यातील एकाने तेथे काउटर 
जवळ पडुन असललेी लोखंडी पळी उचलुन फ या 
डो यात मा न फ स जखमी केल े हणुन गु हा दाखल  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 06/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ                                                                                                                                    Sd/-                                    ( ×¾Ö¿ÖÖ»Ö œãü´Öê )                                  ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ÝÖã®Æêü)                                                                                             ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ,†Öî Ó̧üÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ 15 ¯ÖãÓ›ü×»ÖÛú ®ÖÝÖ¸ü 445/2021  
कलम 324,504,506,34 
भादवी द.04/11/2021 रोजी 22.30.वा.सु.

एन 4 िसडको 
औरंगाबाद द.05/11/2021 

रोजी 15.30 
वा.सु. गोिपचंद 

बाळासाहबे भानुस े
वय18 वष.धंदा-
कारपे टर 
रा.साईराज नगर 
पटरी या पलीकड े
बीड बायपास 
औबाद  1.अिभजीत 

संजय नविगरे 2.धीरज सुरेश 
लाके 3.यश पवार सव 
रा.जयभवानी 
नगर औरंगाबाद. िन

रं
क     पोह 508 

जाध
व नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीतांनी जु या 

भांडणा या कारणाव न फयादीस व फयादीचा िम  
यास िशवीगाळ क न लोखंिड रॉडने मारहान क न 
जखमी केलेल व फयादीस िजवे मार याची धमक  
दली. हणुन गु हा. दाखल. 16 ¯ÖãÓ›ü×»ÖÛú ®ÖÝÖ¸ü 446/2021 

कलम 279,337,338,427 
भादवी, 134 
मो.वा.अिध. द.04/11/2021 रोजी 21.30 

वा.सु.िशवा
जीनगर 
औरंगाबाद. द.05/11/2021 

रोजी 16.46 
वा. ाने र 

बाबासाहबे घुगरे 
वय24 वष.धंदा-
मजरुी रा.बाळापुर 
िजजाऊ नगर 
औरंगाबाद एकनाथ शंदे  िन

रं
क     पोब 542  

हगंे. नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने याची 
मो.सा. भरधाव वेगात व िन काळजीपणाने चालुन 
फयादी या मो.सा.ला समो न धडक देऊन फयादीस 

गंभीर दखुापत क न मो.सा..चे नुकसान केल े हणुन 
गु हा दाखल. 17 ¯ÖãÓ›ü×»ÖÛú ®ÖÝÖ¸ü 447/2021

कलम 379 
भादवी द.03/11/2021 चे 20.00 

ते 
द.04/11/2021 चे 07.00 .वा.सु.साई 

नगर 
औरंगाबाद द.05/11/2021 

रोजी 18.30 
वा.सु. िशवाजी देिवदास 

दसपुते वय32 
वष.धंदा-
भाजीपाला 
िव .रा.साई 
नगर गारखेडा 
प रसर 
औरंगाबाद  अनोळखी  िन

रं
क  20,000/-  

क.ची एच 
एन िड क् 
कंपनीची 
का या 
रंगाची 
मो.सा. .MH 20 EB 7974     नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील नमुद वणनाची 

मो.सा. कोणीतरी अ ात  चोर ाने वता या आ थक 
फाय ासाठी चो न नेली हणनु गु हा दाखल.  


