
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 07/11/2021  “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  ²ÖêÝÖ´Ö¯Öã¸üÖ 447/2021
कलम 380,454,457 भादवी दनांक. 04/11/2021 

रोजी दपुारी 11.30 वा सु 
दनांक. 05/11/2021 

रोजी दपुारी 03.45 
वाजता    

द 06/11/2021 वेळ 15.18  
वा   फरोज खान 

शरीफ खान 
पठाण वय 35वष 
धंदा खाजगी 
नोकरी रा. घर नं 1/27/54अिमत 
भुईगळ यांचे 
ऑ फस या 
बाजुला कलेअक 
औरंगाबाद .  

अ ात     पोउ
पिन 
चौहा 
पोह  नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी ह े

कुटूंबीया सह भराडी येथे दवाळी  सु ी अस यान ेगावी 
गेलो असता कोणीतरी अ ात चोर ाने घराचे 
दरवाजाचे कुलूप तोडून घरात वेश क न घरातील 
लोखंडी कपाटाम ये ठेवलेल े 20,000 पये रोख र म 
व सो या चांदीचे दािगने जुने वापरते ह े वता या 
फाय ा साठी चो न नले े हणुन गु हा. वगरैे 
मजकुराचे त ारीव न मा.पो.िन.िगरी सो. यांचे 
आदेशान े िड.ओ.  पोउपिन /भालेराव यांनी गु हा 
दाखल  ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 1) 20,000, पये  यात पाचशे पये दराचे 40 नोटा  2) कानातले टॉ स  5 ँम चे 19700  क.अ.ं 3) 150 

ँम  पायातले चां दचे पैजन 5200 क.अ.ं  एकुण – 44900  क.अ.ं 2 ²ÖêÝÖ´Ö¯Öã¸üÖ 448/2021 
कलम 324,323,504,506,34
भादवी   द.04/11/2021 रोजी 

रा ी 10.50 
वा. दर यान 
कोळीवाडा 
लालमंडी, 
बेगमपुरा, 
औरंगाबाद.  

द 06/11/2021 वेळ 16.11 वा   पुनमचंद गोपीचंद 
नंदवंशी, वय – 38 वष, वसाय – मजुरी, रा. घर 
नं. 1163, 
कोळीवाडा 
लालमंडी, 
बेगमपुरा, 
औरंगाबाद.   

- 1) हसंराज 
मोहन नंदवंशी ,2) मोहन 
रघुनंदन नंदवंशी 
दो ही 
रा.माळीवाडा 
बेगमपुरा 
औरंगाबाद 

िन
रं
क  िनरंक    418  

राज
पुत   नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील फयादी ह े यांचे 

मोठा भाऊ यास दवाळी िनमी  भेट यासाठी गेलो 
असता तेथुन फयादी ह े घरी जात असतांना यातील 
आरोपीने जुने भांडणाचे कारणाव न पाठीमागुन येवुन 
आरोपीचे हातातील चाकुन े फयादी या पाठीवर 
डा ा बाजुला कमरे या वर मा न मला जखमी केल व 
फयादीचा आई व पि  यांना पण िशिवगाळ केली व 

आरोपी . 2याने फयादी या पि स ढकलुन दल.ेव 
फयादीचा लहान मुलगा पाथ यास तु ही जर आमचे 

िव  त ार केली तर तु हाला िजवे मा न टाक न 
अशी धमक  दली. हणुन वगरैे मजकुराचे त ारीव न 
गु हा दाखल     



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 07/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  3 ¾Öë¤üÖŸÖ ®ÖÝÖ¸üü 287/21  
कलम 379  
भादवी द06/11/2021 

रोजी13.59 
वा.सु 04/11/2021रोजी10.00ते 02.00वा.

दर यान 
े डस 

कॉलनी 
या 

समोर 
रे वे 
टेशन 

रोड  
िशवाजी बाबुराव 
करपे,वय-60वष, वसाय-
शेती,रा.घर.नं101,वॉटर टॅक के 
पास,िमटिमटा 
औरंगाबाद.. अ ात     पोह/532 .  यातील आरोपीने वरील वणनाची व कंमतीची 

फयादी या  नावावर असेलेली  मो.सा. िहरो कंपिनची 
का या व िस वहर रंगाची मो.सा. HFिडल स . MH-  20-FV-7394 द.04/11/2021 रोजी सकाऴी 10.00ते दपुारी 02.00वा.दर यान  े डस कॉलनी या 
समोर रोड औरंगाबाद येथुन कोणीतरी अ ात इसमान े
लबाडी या ईरा ाने वत: या फाय ासाठी चो न 
नेली आह.े द.06/11/2021 रोजी पो. टे.ला हजर येवुन 
त ार द यान ेगु हा दाखल  ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 1)35.000/- . कं.ची िहरो कंपिनची का या व 
िस वहर रंगाची मो.सा. HFिडल स . MH-  20-FV-7394 िजचा चेसेस नं-MBLHW14AM5B31843 व इंजीन न ं -HA11ESM5B01787 असा असलेली जु.अ. क.अ ं 4 ×ÃÖ™üß “ÖÖîÛúú  गु.र.नं. 533/2021 

कलम 379 
भा.द.वी. 06/11/2021 

रोजी दपुारी 12.00 ते 12.15 वा 
दलीप 

इले ीकल 
दकुान कराणा 
चावडी 

द.06/11/2021रो
जी17.16
वा.दाखल फयादी - अ य 

रमेश कासलीवाल 
वय 24 वष धंदा - 

ापार रा. 
कराणा शहागंज 

औरंगाबाद मो.नं. 9890668458 आरोपी -  अ ात  गेला माल 15,000/-  
कचा  Readmi Note 9 Pro Max काळा 

रंगाचा 
मोबाईल  

   
पोह/662 
जग
ताप  नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादीने 

याचा मोबाईल फोन कांउ टर चे खाल या क याम ये 
ठेवुन ाहकांना सामान देत असतांना कोणीतरी अ ात 
चोर ाने फयादीची नजर चुकवुन मोबाईल 
लबाडी या इरा ाने वत: चे फाय ासाठी चो न नलेा 
आह.े हणुन दखलपा  गु हा दाखल .   5 ×ÃÖ™üß “ÖÖîÛúú  गु.र.नं. 534/2021 

कलम 65 (ख) 
महारा  
दा बंदी 
कायदा  द.06/11/2021 रोजी 20-20 

वा.दर यान 
औरंगपुरा 
सार वत 
बँके या 
बाजुला 
ना याजवळ 
औरंगाबाद  

द.06/11/2021रो
जी21.44
वा.दाखल फयादी - देशराज 

गुजर मोरे 
पो.अ.1575 
नेमणुक पोलीस 
टेशन िसटीचौक 

औरंगाबाद शहर 
मो. नं 9552522096. 

आरोपी -  
ल मीनारायण 
िशवनारायण 
जै वाल वय 48 
वष रा. 
घर.न.345 
भाजी बाजार 
छावाणी 
औरंगाबाद 

 िमळाला 
माल - 1,080/- 
देशी दा   
भंगरी सं ा  18 बाट या     

पोना/1636 नंद        नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीन े
या या ता यातील िवना परवाना बेकायदेिश र या 

अवैध देशी दा  भंगरी सं ा या बाट या या या 
ता यात व क जात चोरटी िव  कर या या उ ेशाने 
जवळ बाळगतांना िमळुन आला आह.े हणुन गु हा 
दाखल  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 07/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  6 ”ûÖ¾ÖÞÖß 580/2021 
कलम 452,323,504,427,34 
भादिव.  द.  05/11/2021 

रोजी  
सांयकाऴी 19 .30 
वाजेचे 
सुमारास 
बनाई 
काँलनी 
भाव संगपुरा 
औरंगाबाद 

द. 06/11/2021 
रोजी 00.46वा. ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß  1) सोमेश पगारे 

व  ¤üÖê®Ö ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß रा. 
िभमनगर 
भाव संगपुरा 
औरंगाबाद4)  
आकाश रगडे 
प ा माहीत  

     
सफौ/साब
ऴे  नमुद ता वेऴी व ठकाणी यातील नमदु आरोपीतांनी 

फयादीचे घरात घुसनु यातील आरोपी . 1हा फयादीस 
हणाला क  तमु या मलुाकडुन मा या गाडीच ेनुकसान 

झाले आह.े गाडीचे काम करणेसाठी पैसे ा यावर 
फयादी यांना सांगत होते क   तुम या गाडीचा  

इं सुर स पास झाला तर मी पैसे दणेार नाही या 
कारणाव न यांनी सवानी िमळुन फयादीस  िशवीगाऴ 
क न हाताचापटाने मारहाण केली व फयादी ची गाडी 
कुटी . MH-20-FV-7690 हीचे तोडफोड क न 

नुकसान केले आह.े व भांडणात माझा गाउन फाटला आह े
हणुन मा. पोिन सो यांच ेआदशेाने गु हा दाखल 7 ”ûÖ¾ÖÞÖß 581/2021

कलम 341,427,323,504,506,34 
भादिव दनांक-03/11/2021 

रोजी 19.00 
वा.व 
दनांक-05/11/2021 

रोजी 19.00 
वा.कोयनान
गर छ ी 
मं दराचे 
माग,े भातन
गर 
भावस गपुरा 
औरंगाबाद 

द. 06/11/2021 
रोजी 11.21 सोमेश गंगाधर 

पगारे वय 17 वष 
धंदा:-िश ण 
रा.कानीफनाथ 
नगर,िवठठल 

मीणी 
मं दराजवळ 
भावस गपुरा, 

1)जोशवा 
गडकर,2)अिनल 
गडकर व 3)‹Ûú ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß 
सव राहणार 

भात नगर 
भावस गपुरा 
औरंगाबाद. 

    पोह/1512 यातील फयादी व याचा िम  अस े यांच े मोटार 
सायकलवर ायाम कर यासाठी जात असतांना यातील 
आरोपी मांक 01 याने याची मोटार सायकल आडवी 
लावुन र ता आडवुन फया द व याचे िम ास पढुे 
जा यास रोखुन िशवीगाळ क न हाताचापटाने मारहाण 
क न फया दची मोटार सायकल िहचे नुकसान 
केल.ेयातील आरोपी .01याने मा या घरी या मी पसै े
भ न दतेो असे सांगीत याने फया द व याची आई असे 
फया द यांचे गाडीचे नकुसान झा याने पैस ेमागणेसाठी 

यातील आरोपी यां या घरी गेले असता यातील 
आरोपीतांनी फया द व याची आईस िशवीगाळ 
क न,हाताचापटान ेमारहाण क न यथेे परत आला तर 
हातपाय तोडुन टाकु,व तु हीच मा या आईला छेडले अशी 
त ार क न तुमचे भिव य बबाद क  टाकु अशी धमक  
दली.मा.पोिन.सो यांचे आदशेान ेगु हा दाखल 8 ¾ÖÖôãû•Ö गुरन 458/2021 

भादवी 
कलम 324,323,504,34 द.05/11/2021रोजी 07.00 वा 

दघी ता. 
गंगापुर िज .औरंगाबाद  06/11/2021 वेळ 17.55 

वा.  शेषराव 
पंढरीनाथ सा ये 
वय50 वष धंदा-
शेती  रा. दघी 
ता. गगंापुर 
िज.औरंगाबाद  1) ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß 2) 

दलीप असाराम 
सा ये  
रा. दघीता. 
गंगापुर 
िज.औरंगाबाद       

सफौ/बु े     नमुद वेळी व ठीकाणी  फयादीने दललेी त ार याची 
चौकशी करण े कामी पोिलस आलने े  व आरोपीने 
फ यादीस  हाताचपटाने मारहाण क न िशवीगाऴ 
केली लाथान े व  च पलान े त डावर मारल े व 
फयादी या  मुलाला उज ा हाताचा दंडावर चावा 

घेतला    मा.पोिन.सो यांचे आदेशान ेगु हा दाखल 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 07/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  9 ¾ÖÖôãû•Ö गुरन ं459/ 
कलम 65(e) 
महारा  
दा बंदी 
कायदा  

द.06/11/2021  चे 16.30 
वा ते 16:45 
ठकान 

वाळुज 
बाजारगं ली  बु द िवहार 
या 

पाठीमाघ े 
06/11/2021 वेळ 22:01 दीप आसाराम 

बो डे वय 39 वष 
धंदा-नौकरी, 
पो.अं/2911, 
नेमणुक पोलीस 
टेशन वाळुज 

औरंगाबाद (शहर) 
´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß      

पोह/ 32 
जार
वाल  नमुद वेळ फयादी ह ेपायी ग त करत असतांना  नमुद 

आरोपी   ही देशी दा या बाट या िव  करतांना 
िमळुन आ यान े यास ता यात घेवुन . याचे जवळ 
िमळुन ता यात घेतला तो पुढील माने  आले या  
िपशवी म ये  या िपव या रंगा या िपशवीम ये  देशी 
दा  भंगरी सं ा या 10 काचे या 180 ML या 
िसलबंद बाट या िमळुन आ या, देशी दा चे वणन 
खालील माण,े(1) 600/-   पये कंमती या एकुण 10  
देशी दा  भंगरी सं ा असे लेबल असले या 180ML यािसलबंद   काचे या बाट या येक  60/-. कं.लाल िपव या रंगाचे लबेल असललेी.  - 600 /- 
एकुण पये कमतीचा व वणनाचा माल.ज   केला.                     10 मुकूंदवा

डी 443/2021 
कमल 392,34 
भा द िव 06/11/2021 

रोजी सकाळी 06.00 वा सु 
बीडबायपास 
रोड मराठा 
हाँटेलजवळ 
औरंगाबाद 06/11/21 रोजी 21.23 वा 

सु  संपत देवा राठोड 
वय-55 वष 

वसाय- 
िस यु रटी गाड 
रा- बाळापुर 
फाटा, िपके अ णा 
शाळे या बाजुला 
िजजामातानगर 
मुकुंदवाडी 
औरंगाबाद. 

दोन अनोऴखी 
इसम     पोउ

पिन 
ी

कांत 
भरा
टे यातील फयादी ह े बी ा सपोट येथुन ुटी संपवुन 

मी घरी येत असतांना बीडकडुन औरंगाबाद कडे 
ये या या बीड बायपास रोडन े हॉटेल मराठा दरबार 
समोरअंदाजे 200 मीटर अंतरावर गे यावर पुलाचे 
काम चालु असले या रोड या िड हायडर या दि ण 
बाजुस फयादी या  मो.सा ला पा ठमागुन येवुन 
ओ हरटेक क न र ातुन आलेल े अनोळखी इसमांनी 
फयादीस थांबवुन माझा वरील वणनातील मोटार 

सायकल, मोबाईल व रोख र म बळजब रने 
िहसकावुन औरंगाबादकडे पळुन गले े हणुन बाजुल 

माण ेगु हा दाखल ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 1)60,000/- . क.ज.ुवा.एक ह डा कंपिनची एस पी 125 
िड क के असललेी का या रंगाची  टाक वर पोपटी 
कलरची प ी असललेे िजचा . MH-20-FR-4171 व 
िजचा   चेिस .ME4JC831JLG073460 असा व इंिजन .JC83EG176533 असे  असललेी ज.ुवा. क.अं 2)3,000/- . क.ज.ुवा. रयलमी कंपिनचा का या 
रंगाचा मोबाईल हडँसेट यात िजओ कंपिनच े 
िसम .8805751378  याचा IMEI .866419043200232असा 3)400/- .रोख र म   



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 07/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  11 ‹´Ö ×ÃÖ›ÛúÖê गुरन.ं 457 /2021 
कलम 324,323,504,,34 IPC दनांक 05/11/2021 

रोजी  19.00 
वा. सुमारास, 
फयादीचे 

घरासमोर, 
ि जवाडी,क
मान जवळ, MIDC , 
औरंगाबाद 

द. 06/11/21  
वेऴः- 00:22  िम लंद अजुन 

वा ळे वय30 वष 
धंदाः-खा. नोकरी 
रा. ि जवाडी, 
कमान जवळ, MIDC , 
औरंगाबाद  

1)  कच  
कािशनाथ ढेपे 
वय 35वष 2)  
राज ुकािशनाथ 
ढेपे दो ही रा. 
नारेगाव औबाद 3)  सिन साळवे 
वय अंदाज े35वष 4)  ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß  रा.  
ि जवाडी, कमान 
जवळ, MIDC , 
औबाद 

    पोह/ 1055 
शेजु
ळ   खुलासाः- यातील फयादी व आरोपी .3 व 4 ह े

शेजारी -शेजारी राहणारे असुन वरील ता. वेळी व 
ठकाणी फयादीने आरोपी .4 िहस ,”,"सकाळी 

शेणाचा सडा टाकतांना मा या मो.सायकलवर सडा का 
उडिवला?” असे िवचारल ेअसता यातील आरोपीतांनी 
संगणमत क न वाद घालनु फयादीस व फयादीची 
आई िहस िशिवगाळ क न हाताचापटाने मारहाण केली 
व आरोपी .1यान े याचे हातात असले या दगडाने 
फयादीचे डावे भुवईवर व डो यावर डावे बाजुस व 

नाकावर मा न  जखमी केल े हणुन गु हा 
डी.ओ.अिधकारी पोउपिन एस.बी. जाधव यांनी दाखल  12 ‹´Ö ×ÃÖ›ÛúÖê  गुरन.ं  458/2021 

कलम 294(B), 323,504,506,34 IPC 05/11/2021 
रोजी  19.00 
वा. सुमारास, 
फयादीचे 

घरासमोर,सा
वजिनक 
रोडवर,ि ज
वाडी,कमान 
जवळ, MIDC 
िचकलठाणा, 
औरंगाबाद  

द. 06/11/21  
वेऴः- 02:26  ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 1)  िम लंद 

अजुन वा ळ 2) ¤üÖê®Ö ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß सव रा. 
ि जवाडी, 
कमान जवळ, MIDC 
िचकलठाणा, 
औरंगाबाद  

    पोह/1055 
शेजु
ळ   खुलासाः- यातील फयादी व आरोपी ह ेशेजारी-शेजारी 

राहणारे असुन वरील ता.वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपी . 1 याने फयादीस ," मा या मो.सायकलवर 
शेणाचा सडा का मारला ?  असे हणुन िशिवगाळ 
के याने  फयादी व तीचे  नंदोई नामे कच  कािशनाथ 
ढेपे व याचा भाऊ राजु कािशनाथ ढेपे दो ही रा. 
नारेगाव औरंगाबाद ह े आरोपीतांना समजावुन सांगत 
असतांना यातील आरोपीतांनी संमणमत क न  यांना 
िशिवगाळ क न हाताचापटाने मारहाण क न जीवे 
मार याची धमक  दली व आरोपी . 1 याने 
फयादीस ,” तु िछनाल रांड आहसे, मायघाली आह े " 

अशी अि ल िशिवगाळ केली हणुन डी.ओ. अिधकारी 
पोउपिन जाधव यांनी गु हा दाखल     



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 07/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  13 ‹´Ö ×ÃÖ›ÛúÖê गु.र.नं.- 459/2021,  
कलम- 379 
भादवी. द- 04/11/2021 

रोजी रा ी  07.30 ते 07.45 वा. 
दर यान  
कँ ीज चौक 
िचकलठाणा 
प रसर 
औरंगाबाद. 

द. 06/11/21  
वेऴः- 18:02  बाबासाहबे 

ह रराम गोरखे 
वय- 35 वष 

वसाय- मजुरी 
रा- दमणी 
वाहगेाव ता.िज. 
औरंगाबाद       अ ात    िनरं

क  पोना/3144 
िख
लारे  यातील फयादी ह े कँ ीज चौक िचकलठाणा प रसर 

औरंगाबाद. यथेे  यांची मोटर सायकल हँ डल लॉक क न 
ऊभी केली व त े फटाके घे यासाठी फाटाका माकटम ये 
गेले. ते फटाके घेवुन परत मो.सा. उभी केले या ठकाणी 
आल े असता, तेथए यांची मो.सा. यांना दसुन आली 
नाही.  ती कोणातरी अ ात चोर ाने वतः या 
फाय ासाठी लबाडी या ईरा ाने चो न नलेी आह.े अशी 
फया दने फयाद द याव न DOअिधकारी सफौ/  

अंकुश दशेमुख यांनी गु हा दाखल ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 35,000/- जु.वा. क.अं. मोटर सायकल . MH.20 EX.0264 पॅशन ो िहरो कंपनीची का या रंगाची यावर 
लाल प े असलेली िजचा चेसीस . MBLHAR186JHC10438, इंिजन . HA10ACJHC41752 ,   यावर समोरचे फेर ग वर OM SHAM असे िलहलेले  एकुण 35,000/- . कची  14 •Ö¾ÖÖÆü¸ü ®ÖÝÖ¸ü गुरन 344/2021 

कलम 379 
भादवी द.01/11/2021 रोजी  8.00ते 

द.02/11/2021 सकाळी 08.00 वा 
सुमारासस  दनांक 6/11/2021 रोजी 13.09 वा. गौतम रंगनाथ 

बोड वय28 वष 
धंदा- र ा चालक 
रा.बौ नगर 
जवाहरनगर 
कॉलनी औरंगाबाद . . 

अ ात      
पोह/175 
अको
ले  यातील फयादी यांची वरील वणनाची व कंमतीची 

र ा कोणीतरी अ ात चोर ान ेचो न नलेी आह े हणुन 
गु हा दाखल क न मा.पो.िन.सो.यां या आदशेाने पुढील 
तपास कामी पोह/175 अकोल ेयांचेकड े दला ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 1,00,000/-  कंमतीची बजाज अँटो फो टे ह  LPG र ा .MH-20,EK0421 चे चेसीस नं-MD2A45AYXKWJ9J111,इंिजन  नं-AZYWKJ80898 का या रंगाची िज यावर िपव या 
रंगाचे प े असलेली. 15 ×ÃÖ›üÛúÖê गुरन- 719/21 

कलम 65  ( ख) 
म.दा.का. 06/11/2021 

रोजी 11.35 
वाज सुमारास  ट. ही. सटर, 
संजयगांधी 
माकट मधील 

ीसेवा हॉटेल 
समोर ,ग लीम य े 

द-06/11/2021 
वेळ-14.29 िशवाजी एकनाथ 

भोसल,े वय 42 
वष, धंदा- नोकरी, 
पोकॉ/1278, 
नेमणुक पोलीस 
टेशन िसडको 

औरंगाबाद शहर   रंगनाथ ऊफ 
रा ल ल मण 
काळे वय 20 वष, 
धंदा मजुरी, 
रा. दपक वाणी 
यांच ेघरात 
भाडयाने, पोलीस 
कॉलनी,एन-7 
िसडको, औबाद 

 -3120/- . 
कं या  52 

दशेी दा  
दा  भंगरी 
सं ा     स.फौ.ईल

ग  नमदु ता वेऴ व ठकाणी यातील फयादी व सोबत 
पोहकेॉ/236 शेवाळे, पोकॉ/1344 नागरे असे आ ही 
पो. टे. िसडको ह ीत अवैध दा  िव  करणारे व 
रेकॉडवरील आरोपीतांचा शोध घेणेकामी पे ो लंग करीत 
असतांना यातील आरोपी हा वर नमदु कंमतीचा व 
वणनाचा माल दशेी दा  भगंरी सं ा या बाट या 
िवनापरवाना बेकायदशेीर र या वत: या ता यात व 
क जात बाळगुन याची चोरटी िव  करीत असतांना 
िमळुन आला आह.े हणुन  गु हा दाखल  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 07/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  16 ×ÃÖ›üÛúÖê गुरन- 720/21 
कलम-454,457,380 भादवी  02/11/2021

रोजी 
सायंकाळी 07.30 
वाजता 
रेणुका मंदीर 
या 

पाठीमाग ेएन 9,L8/1 
िसडको 
औरंगाबाद 

द-06/11/2021 
वेळ-18.47 अिमत छगनराव 

काकडे वय 38 वष 
धंदा खा.नोकरी 
रा.रेणुकामंदीर 
या पाठीमाग ेएन 9,L8/1 िसडको 

औरंगाबाद 
अ ात      मपो

ह/2175  
गाय
कवा
ड नमुद ता वेऴ व ठकाणी यातील फयादी यांचे वर 

नमुद कंमतीचे व वणनाचे सो याचे  व चां दचे दािगने 
व रोख र म  व तु  ह े कोणीतरी अ ात चोर ाने 
घराचा कडीक डा तोडुन घराम ये वेश क न 
घरातील बेड म मधील लोखंडी कपाटाचे लॉक तोडुन  
लॉकर मधुन वतः या फाय ासाठी लबाडी या 
ईरा ाने  चो न घेवुन गले ेआह े हणुन गु हा दाखल  ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 1)  2000/- पये रोख. 2)  27,000/- पयाचे 
मनीमंगऴसु  सो याचे यात 2 ँमचे वजनाचे पँडाँल व 104सो याचे गोल मणी  6 ँमचे वजनाचे अंदाजे असे 
एकुण 8 ँम वजनाचे.5) 3000/-  कं.चे  चांदीची 
अ रदानी 2 नग ,चांदीची वाटी चमचा 2 नग,चांदीची 
समई 2 नग6) 2000/-  क.चा सोनी  कंपनीचा 
डीजीटल कॅमेरा 5)1000/-  क. रअल मी कंपनीची 
घ ाळ जु.वा. क.अ.ं35,000/-एकुण कंमत  17 ×ÃÖ›ÛúÖê गु. र. नं. 721/2021 

कलम 279, 337 भा. 
द.िव.   द.  04/11/2021 

रोजी 13.45  
वाजता यासु
मारास 
जाधववाडी 
िस ल जवळ , औरंगाबाद. 

 द.  06/11/2021 
रोजी 22.03 
वाजता 
न द-40 ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß कार . MH 15 DM 1049 चा 

चालक नाव प ा 
माहीत नाही.      मपो

ह/2175 
गाय
कवा
ड  नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी ह े

जाऊ या िग ट शाँपी या ल मीपुजना या 
काय माकरीता कुटी . MH 20 DK 0174 वर 
बसुन जात असताना यातील आरोपी याने या या 
ता यातील  कार . MH 15 DM 1049 हीस 
हयगयीने व िन काळजीपणाने चालवुन फयादी या 
कुटीस पाठीमागुन जोराची धडक देवुन फयादीस  

दो ही हातापायाला खोलवर जखमा व पुण अगंाला 
खरचटवुन तसेच पोटाला मार लागुन जखमी केल ेअसा 
एमएलसी जबाब फयादीने हाँ पीटल म ये 
उपचारादर यान लेखी व पात द यान े सदर 
जबाबाव न मा. पो. िन. सो. यां या आदेशान े गु हा 
दाखल  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 07/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  

                                                                                                                                  Sd/-                                    ( ×¾Ö¿ÖÖ»Ö œãü´Öê )                                  ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ÝÖã®Æêü)                                                                                             ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ,†Öî Ó̧üÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ 
18 ‹´Ö ¾ÖÖôãû•Ö 1090/2021  

कलम 363 
भादवी  द 05/11/2021

रोजी दपुारी 01.00वाजे 
पासलुन ते 
सं याकाळी 07.00वाजे 
पावेतो 

द 06/11/2021 
रोजी  19.26 बळीराम 

आसाराम कळवने 
वय 39 वष धंदा -.शेती 
रा.रांजनगाव ता 
गंगापुर िज 
औरंगाबाद    अ ात      पोउ

पिन 
आधा
ने  यातील फयादीने फयाद दली क  द 05/11/2021 

रोजी दपुारी 01.00वाजेद यान माझी भाची नामे 
अमृता सुरेश गीते वय 15वष  रा.मु.गोळेगाव ता 
खुलताबाद िज औरंगाबाद ही आमचेकडे  दवाळी 
िनमी  आली होती ित  द.05/11/2021रोजी 
सं याकाळी 07.00वाजदर यान आिजकडुन भाजीपाला 
घेवुन येत ेअसे हणनु आ ही  राहत असले या  घरातुन 
िनघुन गेली  हणुन आ ही ितचा राहत असले या 
प रसरात, पा याकडे व इतर ठकाणी आता पावेतो 
शोध घेतला परंतु ती िमऴन आली नाही हणुन माझी 
खाञी झाली क  मा या भाचीस   कुणीतरी अ ात 

ने अ ात कारणासाठी अपहरन (अपनयन ) केल े
आह े हणुन गु हा  19 ¯ÖãÓ›ü×»ÖÛú ®ÖÝÖ¸ü 448/2021 

कलम 324,504,34 भादवी  द.06/11/2021 रोजी 11.30 वा. 
िशवाजीनगर 
दगुामाता 
मंदीर 
औरंगाबाद  द.06/11/2021 

रोजी 16.29 
वा. ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 1)कमलेश 

धनराज 2) 
सवश चं हरी 
धनराज 3) ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß 
रा, सव 
िशवाजीनगर      पोह/2565 

राठो
ड  नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील फयादी ह े

मोबाईलवर या या मैि णीला बोलत असतांना काही 
एक कारण नसतांना यातील आरोपीने फयादीस  
मारहाण क न िशिवगाळ केली व फयादी यां या 
पतीने िखडक या पडदया या राँडन े फ स मा न 
जखमी केल े हणुन गु हा दाखल  


