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1 ×ÃÖ›üÛúÖê  67/2022 

कलम 
279,337,
338,427

भादिव  

�द.07/02/202

2 रोजी दपुारी 

02.00वाज�ेया 

सुमारास एन 5 

िसडको कडुन  

एन7 िसडको 

येथनु स��हस 

रोडने �ानदा 

शाऴाच ेजवऴ, 

औरंगाबाद   

�द.07/02
/2022 

न�द न ं 
38 

वेऴ 
18.01 

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
रा. †Öî Ó̧üÝÖÖ²ÖÖ¤ü   

उदयलाल 

बरदाजी गुजर 

वय49 वष� रा. 

मुकंुदवाडी 

औरंगाबाद 

    मपो

ना 
1490 

ल�डे 

नमुद तारीख वेऴी व �ठकाणी यातील �फया�दी ह े 

�द.07/02/2022 रोजी दपुारी 02.00वाजे�या सुमारास एन 5 

िसडको कडुन  एन7 िसडको येथुन स��हस रोडन े�ानदा 

शाऴाच ेजवऴ�न येत असतांना  वाहन �मांक MH-20 DJ-

5300चा चालक नामे उदयलाल बरदाजी गुजर वय49 वष� रा. 

मुकंुदवाडी औरंगाबाद  यान े�या�या ता�यातील चारचाक� 

वाहन �मांक MH-20 DJ-5300 साव�जिनक �ठकाणी 

भरधाव वगेान ेव िन�काऴजीपण ेव बदेरकारपण े चालवुन 

मा�या पाठीमागुन जोराची धडक दवेुन मला जखमी केले आह े

�हणुन गु�हा दाखल  

2 ¯ÖãÓ›ü×»ÖÛú®Ö
ÝÖ¸üü 

48/2022  

कलम 

379भाद

वी  

05/02/2022रो

जी रा�ी 

12.30 वा.स ुत े

�द.06/02/202

2रोजी सकाळी 

06.00 वा.स ु 

�यायनगर 

ग�ली न.ं08 

गारखडेा 

07/02/2
022 

रोजी 
15.24 

िवलास 

भाऊसाहबे तलेुरे 

वय -35वष�,धंदा- 

आचारी रा. 

�यायनगर ग�ली 

न.ं08 गारखडेा 

परीसर 

औरंगाबाद  

अ�ात     पोह/5
08  

जाधव 

नमदु ता�रख वळेी व �ठकाणी याितल �फया�दीची सी.िब.शाईन 

ह�डा कंपनीची मो.सा.�.MH-20-ET-1437 लाल व चकलटेी  

कलर असललेी �फरयादी�या राहत ेघरा�या समोर ग�लीम�य े

ह�ँडल लाँक क�न उभी क�न लावलेली असतांना कोणीतरी अ�ात 

चोरटयान े�वःता�या  फायदयासाठी व लबाडी�या ईरा�ान ेचो�न 

घेऊन   गेला आह ेक�रता  गु�हा 

1) 25,000/    �पय े�क.ची सी.बी.शाईन ह�डा कंपनीची  

मोसा.�.MH-20-ET-1437 लाल व चकलेटी  कलर   असलेली 

अशी वण�नाची ज.ूवा. �क.अ.ं -एकूण �कमंत 25,000/-�पय े

�कमंतीची 

3 ¾Öê¤üÖÓŸÖ 
®ÖÝÖ¸ 

गरुन/ं16/

2022कल

म 120-
B,420,4
65,467,4
68,469,4

71भादवी 

�द.20/10/20

21 रोजी  ते. 

�द.11/01/20

22 रोजी 

10:30 वा. सु.   

न��वाडी 

औरंगाबाद 

िज.औरंगाबा

द  

07/02/2

022रोजी 
14.37 

वा.सु. 

जय�काश 

आयो�या  �साद 

गगंीले वय 52 

वष� �वसाय - 

नौकरी धम�- 

िह�द,ु जात- 

�ा�हण रा. गेट 

नं.56 कंूदवाडी 

औरंगाबाद  

01) िव�षु पाटीलबा 

आगळे वय-�ान,धंदा-

शेती, रा. कांचनवाडी 

औरंगाबाद, 02) 

बाबासाहबे पाटीलबा 

आगळे वय- 

स�ान,धंदा-शेती, रा. 

न��वाडी 

औरंगाबाद,  03) 

�व�ील शेषराव 

आगळे  वय-स�ान, 

धंदा- मजुरी, 

रा.औबाद 

    पोउप

िन/दे

वकत े
  

खुलासा- नमुद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील आरोपीतांनी 

�फया�दीन ेदाखल केले�या दावा संबंधान ेखोटे कागदप�े मा. 

�यायालयात �वत:�या फाय�ासाठी लबाडी�या ईरा�ान े

वापर केला.सादर केल े�हणुन गु�हा. डीओ पोउपिन/जाधव 

यांचे गु�हा दाखल क�न पुढील तपास मा. पो.िन.सो. यांचे 

आदेसान ेपोउपिन/देवकत े यांचे कड े�दला.  
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4 ¾Öê¤üÖÓŸÖ 
®ÖÝÖ¸ 

गरुन/ं17/

2022कल

म 
419,420, 

भादवी 
66(C),6

6(ड)IT 
Act 

�द.19/12/20

21रोजी 

10.45वा.सु.

�लॉट नं10 

सुयोग कॉलनी 

पदमपुरा 

औरंगाबाद  

07/02/2

022रोजी 
14.37 

वा.सु. 

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
रा. †Öî Ó̧üÝÖÖ²ÖÖ¤ü   

अ�ात     पो.िन.

सानप  

खुलासा- नमुद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दी 

याचा मुलगा नाम े�ा�त शु�ला याने �ोम या �टमर ऑड�र 

केल ेहोते.ICICI बँके�या डेिबट काड� व�न पसैे भ�न बकु केल े

होत.े�याव�न �द.19/12/2021रोजी एका 

मो.�.9607954929याव�न एक आ�ात ���चा  कॉल 

आला.व �याने ऑड�र कॉ�सल झा�याचे कळिव�या व�न �यास 

ऑड�र आय.डी सांिगतला �यानंतर �फया�दी�या खा�यामधुन 

दोन वेळेस एकुन र�म 50,884 �पय ेकट झा�याचे मेसेस 

आ�याव�न �फया�दी यांना आपली ऑनलाईन फसवणुक 

झा�याचे ल�यात आल े�हणुन कलम 419,420,सहकलम 

आय.टी.ऑ�ट कलम 66(सी),66(डी) अ�वये गु�हा के�यान  े 

डी.ओ पोउपिन/जाधव यांनी गु�हा दाखल क�न पुढील तपास 

 �वता पो.िन.सानप यांनी घेतला आह े

5 ¤üÖî»ÖŸÖÖ 
²ÖÖ¤ü  

14/2022

,  कलम 
279, 
337, 338  

भा.द.वी 

�माण े 

06/02/2022 

रोजी 11.30 

वा. �या 

दर�यान 

आसेगाव त े

खोजेवाडी, ए 

एस �लब  

रोडवर , ता 

गंगापरु िज 

औरंगाबाद 

07/02/2
022 

रोजी 
15.18 

वा. 

सितष जनाध�न 

जाधव , वय 26 

वष�, धंदा शेती 

रा. 

िचकलठाणा, 

माळी ग�ली, 

जालना रोड, ता 

िज औरंगाबाद 

कार �. 
MH.20. 

BN.6092 चा 

चालक ( 

अ�ात) 

    पोहे

कॉ 

ब.न.ं 
690 

पठाण 

 यातील �फया�दी ह े आसगेाव त ेखोजेवाडी, ए एस �लब  

रोडव�न �यांची मो.सा. �. MH.20.ES.2998 िहरो ��ल�डर 

�लस िहने जात असतांना समो�न येणारी मारोती अ�टो कार 

�. MH.20. BN.6092 �या चालकान े�या�या ता�यातील 

वाहन ह ेभरधाव वगेात ,हयगय व िन�काळजीपणे चालवुन, 

�फया�दी यां�या मो.सा ला जोराची धडक �दली. �यामुळे 

�फया�दी�या दो�ही पायाला , उजव ेशो�डर ला , कानाला मार 

लागला तसेच  पायाचे मांडीच ेहाड मोडले आह.े असा जबाब 

जखमी यांनी MLC चौकशीम�य े�द�यान े मा. पोिन सो यांच े

आदशेान ेगु�हा दाखल क�न पुढील तपासकामी पोहकेॉ ब.न.ं 

690 पठाण यांना दे�यात आल.े  
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6 ‹´Ö  
¾ÖÖôãû•Ö   

89/2022 

कलम 
498 
A,323,5
04,506,3

4 भा द 

वी सह 

कलम 

3,4,�डंा 

बदंी 

अिध- 

01/01/2017 

ते 1/01/2021 

. �लट नबंर 

57 िपयषु 

िवहार 

अयो�यनगर 

बजाजनगर 

ता.िज.औरंगा

बाद  

07/02/2
022 

रोजी 
12.49   

वा.  

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
रा. †Öî Ó̧üÝÖÖ²ÖÖ¤ü   

द�ा मारोती मगुळे 
2) ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß  3) 

सासरे-मारोती 

कृ�णाजी मगुळे 4) 
´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß  
रा.चारही राहणार 

चादंोरी ता िनलगंा 

िज लातरु 5) ´Ö×Æü»ÖÖ 
†Ö¸üÖê¯Öß   6)´Ö×Æü»ÖÖ 
†Ö¸üÖê¯Öß  
लोणीकाळभोर पणुे  

    पोउप

िन/आ

�हाळे 

     �द.03/03/2021 रोजी मा�या पतीने मला तु त�ुया आई-वडीलाकंडुन 

पसैे का आणत नाही अस  े�हणनु अमाणसुक� �माण ेमारहाण केली.तरी सन 

2017 ते 2021 पय�त मला माझे सासरचे लोक  यानंी सगंणमत क�न मा�या 

वडीलाकडुन पाच लाख�पय े�डंा घऊेन ये अस े�हणनु िशवीगाळ क�न 

लाथाब�ु�यान  ेमारहाण केली व मी माझे दािगन  ेव शै�िणक कागप� 

मािगलत ेअसता तझु ेतकुडे तकुडे क�रल अशी धमक� �दली.  घरगतुी 

श�ुलक कारणाव�न टोमणे दणे,े िशवीगाळ करण.े माझी शारी�रक, 

मानिसक छळ केला आिण आ�थक िपळवणकु केली. �हणनु व�रल माझ  े

सासर�या लोकांिव��द कायदेशीर कारवाई हो�यास िवनतंी आह.े       

7 ‹´Ö  
¾ÖÖôãû•Ö 

90/2022 

कलम 
337,323,
504,506,

34 भा द 

वी  

01/02/2022 

वळे 18.30 

छ�पती नगर 

राजंणगाव 

यथे े

ना�या�या 

बाजलुा  

07/02/2
022 

रोजी 
15.22 

वा.  

 आनदं 

साहेबराव 

लोहकरे वय-27 

वष� धदंा-

भाजीपाला 

िव�� रा. 

सावता म�ंदराचे 

बाजलुा 

राजंणगाव श.ेप.ु 

ता गगंापरु िज 

औरंगाबाद  

सुदंर िवजय 

ठाकुर वय-

30वष� 

रा.छ�पती 

नगर 

राजंणगाव  

2) सागर ठाकुर  

    सफौ/

राठोड 

�द.01/02/2022रोजी स�ंयाकाळी 06.30वाज�ेया समुारास 

मी भाजीपा�याचा गाडा घऊेन िवक�यासाठी छ�पती नगर 

राजंणगाव यथेे ना�या�या बाजलुा िव�� करत असतानंा 

आरोपी ह े�फया�दी जवळ आल ेव  मला भाजी उधार द.े 

�यावर मी �याला �हणालो क� उधार भाजी देता यणेार 

नाही., अस ेसमजावनू सागंत असतानंा �याने मला िशवीगाळ 

केली. व त  ुउधार का देत नाही अस ेका �हणाला अस े�हणनु 

दोघानंी ही मला िशवीगाळ क�न लाथाबु��यान ेमारहाण 

कर�यास स�ुवात केली. व सुदंर ठाकुर याने मला खाली पडुन 

तथे  ेपडललेा दगड मा�या छातीत, डो�यात मा�न मला 

जखमी केल.े �हणनु  ग�ुहा दाखल.  

8 ‹´Ö  
¾ÖÖôãû•Ö 

91/2022 

कलम 

379 भा 

द वी  

02/02/2022 

रोजी रा�ी 

10.00वा सु 

इंडोर�स 

K185कंपनी

�या समोर  

07/02/2
022 

रोजी 
18.41 

वा. 

दगुा��साद 

दयु�धन 

मोहनती वय - 

41 वष� धदंा- 

�वसाय  रा- 

एकतानगर 

राजंणगाव 

ता.गगंापरु 

िज.औरंगाबाद  

   अनोळखी     पोह 

88खो

सरे  

  �द.02/02/2022 रोजी रा�ी 10.00वा सु इंडोर�स 

K185कंपनी�या समोर  मी माझी मोसा   मो.सा.�.  MH-

20-FN-1609 ही ह�डल-लाकँ क�न उभी केली व कंपनीत 

गलेो व  माझे काम क�न   10.30वा परत आलो असता .मी 

उभा केल�ेया �ठकाणी मला  माझी मोटारसायकल �दसनु 

आली नाही, �या मो.सा.चे वण�न खालील �माण.े1) 25,000/- 

� �क िहरो HFिडल�स कंपनीची मो.सा.�. MH-20-FN-

1609 असललेी लाल का�या कलरची मो.सा.िजचा 

चिेसस.न.ंMBLHAW061L5A00512व इंिजन न-ं 

HA11EPL5A10109 असा आह.ेज.ुवा.�क.अ.ं     �हणनु 

ग�ुहा दाखल. 
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9 •Ö¾ÖÖÆü¸ü 
®ÖÝÖ¸üü 

 36 

/2022क

लम 379 

भादंिव 

04/02/2022रो

जीचे 22.30ते 

�द. 

05/02/2022रो

जीचे 09.00वा. 

दर�यान 

�फया�दीचे 

घरासमो�न 

िशवशकंर 

कालँनी,गारखडेा 

परीसर, औबाद 

07/02/2

022रोजी 
 14.22 

वा  

वायुजल 

नारायण िनम�ल, 

वय 43वष�, 

धंदा-�वसाय 

रा.G37िशवशकं

रकाँलनी,गारखे

डा परीसर, 

औरंगाबाद  

अ�ात       पोना 
985 

वानखे

ड े 

नमुद ता. वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दीची वरील 

वण�नाची व �कमतीची ह�डा कं. युिनकाँन मो.सा. �ं. MH-

20-EH-6288 का�या रंगाची ही �फया�दीने घरासमोर 

रोडवर ह�ँडल लाँक क�न उभी क�न ठेवलेली कोणीतरी 

अ�ात आरोपीने लबाडी�या ईरा�ान े�वत:�या फाय�ासाठी 

चो�न नेली आह.े�हणुन वरील कलमा �माणे गु�हा दाखल 

25,000 �पय े�क.ची एक ह�डा कं. युिनकाँन मो.सा. �ं. MH-

20-EH-6288 का�या रंगाची, ज.ुवा.�क.अ.ं 

10 •Ö¾ÖÖÆü¸ü 
®ÖÝÖ¸üü 

37/  
2022  

कलम  

एन.डी.पी

. एस. 

कायदा 

1985 चे  

कलम 20 

(ब)(ii) 

,20 (ब)  

�माण े 

07/02/2022 

रोजी 16.55 

वाजता सव� 

न.ं16,घर 

न.ं280, 

शंभुनगर, 

गारखडेा 

प�रसर, 

औरंगाबाद 

07/02/2
022 

रोजी 

21.33 वा  

वसंत 

आ�णासाहबे 

शेळके वय-52 

वष�, �वसाय 

नौकरी पोलीस 

उप िनरी�क, 

नेमणुक- 

पो.�ट.ेजवाहरन

गर, औरंगाबाद 

 शहर.  

शेख िसराज शखे 

चॉद वय 35 वष� 

रा.सव� न.ं16,घर 

न.ं280,शंभनुगर,

गारखडेा 

प�रसर,औरंगाबा

द मुळ प�ा-

�लॉट 

न.ं51,सािव�ीबा

ई फुल े

नगर,अ�सार 

कॉलनीच े

पाठीमाग,ेपडेगां

व,औरंगाबाद  

    सपो

िन �ी 

वाघ 

यातील आरोपीने   आज �दनांक 07/02/2022 रोजी 16.55 वाजता सव� 

नं.16,घर न.ं280, शंभुनगर, गारखडेा प�रसर, औरंगाबाद यथेे ईसम नाम े

शेख िसराज शखे चॉद वय 35 वष� रा.सव� न.ं16,घर 

नं.280,शंभुनगर,गारखडेा प�रसर, औ.बाद मळु प�ा-�लॉट 

नं.51,सािव�ीबाई फुलनेगर,अ�सार कॉलनीच ेपाठीमाग,े पडेगांव, 

औरंगाबाद याने राहते घरात, �वतः�या ता�यात व क�जात िवनापरवाना 

बेकायदेिशर�र�या अव�ै�र�या िव�� कर�यासाठी वरील वण�नाचा व 

�कमतीचा गांजा (कॅनबीस वन�पती) नावाचा गुगंीकारक, अंमली पदाथ� 

बाळगतानंा िमळुन आ�याने माझी �याचेिव��द सरकार तफ�  एन.डी.पी. 

एस. कायदा 1985 च े कलम 20 (ब) �माणे कायदेशीर �फया�द आह.े  वरील 

गु�हा दाखल 

1) 24,780-00 �पय े�कमतीचा, उ�वला युरीया असे िलहले�या िपव�या 

रंगा�या गोणीम�ये (गोणीच ेवजन 136 �ॅम) 2 �कलो 478 �ॅम वजनाचा 

उ�ट वासाचा कळीदार सुखलेला िबया,पान,ेका�ा असललेा गांजा ( 

कॅनबीस वन�पती ) �याचा रंग म�हदी सारखा गडद असलेला एकुण 

अदंाजीत �कमत 10 �पय े�ित �ॅम �माण.े 2) 500-00/-  �पय े�कमतीचा, 

गांजा वजन क�न िव�� कर�यासाठी वापर�यात यणेारा एक पांढ�या 

रंगाचा SF-400 असे लाल अ�रात िलहलेला लहान िडजीटल ईले��ॉनीक 

वजन काटा जनुा वापरता �क.अ.ं,3) 00.00/-�पय े�कमती�या पारदश�क 

�ला�टीक�या 23 �रका�या िपश�ा �याचा वापर गांजा भ�न िव�� 

कर�यासाठी वापर�यात यणेा�या अशा �कारचा 25,280/- �पय े�कमतीचा 

मु�ेमाल 
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11 ×ÃÖ™üß 
“ÖÖîÛú ú  

ग.ुर.न.ं  
40/2022 

कलम 12 

(अ) 

महारा� 

जुगार 

कायदा  

�दनांक-
06/02/2022 

रोजी 22.10 

वा. चंपाचौक 

येथ े�र�ा 

�टॅ�ड जवळ 

औरंगाबाद  

07/02/2
022 

रोजी 
00.58 

दाखल 

�फया�दी - दशेराज 

गुजर मोरे वय 30 

वष� धदंा पोलीस 

अमलंदार /1575 न े

पो.�टे. िसटीचौक 

औरंगाबाद शहर  

आरोपी - 1) 

स�यद अ�वर 

स�यद अ�यबु 

वय 52 वष� धदंा 

मजुरी रा. 

चंपाचौक 

शहाबाजार 

औबाद  

    पोना/
1190 

माजी

द 

पटेल 

यातील आरोपी हा क�याण मटका नावाचा जुगाराच ेआकड े

असले�या  िच�या लोकांना देवुन जगुार खेळतांना व 

खेळवीतांना तसेच जुगाराचे रोख 350/- �. ता�यात 

बाळगतांना िमळुन आला �हणुन   गु�हा दाखल क�न पुढील 

तपास कामी पोना/1190 माजीद पटेल यांचेकडे �दल.े  

िमळाला माल - रोख -350/- �पय ेमट�या�या आक�ा�या 

चार िचठ् �ा  

12 ×ÃÖ™üß 
“ÖÖîÛú ú 

ग.ुर.न.ं 
41/2022 

कलम 
324,323,
504,34 

भा.द.वी. 

06/02/2022 

रोजी रा�ी 

08.00 वा.सु. 

शहागंज 

घासमडंी 

पा�या�या 

टाक�जवळ देशी 

दा� दकुानाजवळ 

07/02/2
022 

रोजी 
03.13  

दाखल  

 शेख मुजीब शेख 

अमीन वय 24 

वष� �वसाय – 

मजुरी रा. 

मोतीकारंजा 

अंगुरी बाग 

औबाद  

आरोपी -�र�ा 

�. MH 20 
DC 0433 

मधील दोन 

अनोळखी इसम 

    पोह/3
45 

राठोड 

 यातील �फया�दी हा शहागंज घासमडंी पा�या�या टाक�जवळ देशी दा� 

दकुानाजवळ रोडवर उभा असतानंा   एक �र�ा �फया�दी जवळ येवनु 

थाबंली �या �र�ातनु दोन अनोळखी इसम �र�ातनु खाली उत�न 

�फया�दीस  �हणाल ेक�, दा� िप�यासाठी पसैे दे �या वर �फया�दीने �यानंा 

पसैे दे�यास नकार �दला असता �यातील एकाने �फया�दीस िशवीगाळ क�न 

हाताचापटाने मारहान केली व �याच ेसोबत असललेा दसुरा अनोळखी 

इसम याने �र�ातील लाकडी दाडंा काढुन �फया�दी�या डो�यात मा�न 

जखमी केल.े �हणनु गु�हा दाखल क�न पुढील तपास कामी पोह/345 राठोड 

यांचकेडे �दल.े  

13 ×ÃÖ™üß 
“ÖÖîÛúú 

ग.ुर.न.42
/2022 

कलम 
379 

भा.द.िव  

05/02/2022 

रोजीच ेसकाळी 

11.00 त े
11.45 

वा.दर�यान 

शासक�य 

कॅ�सर 

हॉ�पीटल 

औरंगाबाद  

07/02/2
022 

रोजी 
15.15 

दाखल  

�फया�दी :-

अशोक 

िप.�कसन कसारे 

वय-51 वष� 

धंदा-मजरुी 

रा.नायगाव, 

हसु�ल 

सावंगी,औरंगा

बाद. 

आरोपी  :-

अ�ात 

    पोह/1
549 

गायक

वाड 

खुलासा:- नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दीची व�रल 

वण�नाची व �कमतीची मोटारसायकल ही कोणीतरी अ�ात 

चोर�ाने लबाडीचे इरादयान े�वत:�या फाय�ासाठी चो�न 

नेली आह े�हणुन गु�हा दाखल क�न मा पोिन सो यांचे 

आदशेान ेपु�ढल तपास कामी पोह/1549गायकवाड यांचे कड े

�दला. 

गेला माल:-25,000/-�.�कमतीची एक िहरो HF िडल�स 

कंपनीची काळया रंगाची मोटरसायकल �.MH20EQ2605 

िजचा असा असलेली जु.वा.�क.अ. 
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14 ×ÃÖ™üß 
“ÖÖîÛúú 

ग.ुर.न.43
/2022 

कलम 
392,34 

भा.द.िव  

07/02/2022 

रोजी 

सं�याकाळी 

07.30 वा.चे 

सुमारास मी 

अ�सरा 

टॉ�कजसमोर 

औरंगाबाद  

07/02/2
022 

रोजी 
22.49 

दाखल  

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
रा. †Öî Ó̧üÝÖÖ²ÖÖ¤ü   

आरोपी  :- 

पांढ-या का�या 

रंगाचे मोटर 

सायकल वरील 

दोन अ�ात 

इसम 

    पोउप

िन 

गांगुड� 

यातील �फया�दी व शेजारी राहणारी महीला अस े औरंगपरुा 

येथुन खडके�र कड ेदोघीजणी पायी जात असतांना आ�सरा 

टॉ�कज समोर आल ेअसता  खडके�र कडुन मोटर सायकलवर 

आले�या दोन इसमांनी �फया�दी�या ग�यातील वरील 

वण�नाच ेव �कमतीचे मंगळसु� झटका देवुन तोडुन घवेुन 

भरधाव वगेात िनघुन गेले आह.े �हणुन मा. पो.िन.सो. यांचे 

आदशेान ेगु�हा दाखल क�न पुढील तपास कामी पोउपिन 

गांगुड� यांचकेडे �दला.  
गेला माल:-80,000/- �.�कमतीचे पटटीवजा मंगळसु� �याचे 

मधोमध िपवळया धातुचे गोल आकाराच ेिडझाईन व  �यात काळया 

रंगाच ेमणी असलेले अदंाज े4 तोळे वजनाच ेज.ुवा.�क.अ.   

15 ”ûÖ¾ÖÞÖß  38/2022 

कलम  
494,498
(A),323,
504,506,
34 

भादिव  

 14जानेवारी 

2019 त ेआता 

पावेतो 

िभमनगर 

भाव�सगपरुा 

07/02/2

022रोजी 
19.29 

वा.  

 ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
रा. †Öî Ó̧üÝÖÖ²ÖÖ¤ü   

 1) पती नामे 

राजे� चौथमल 
2) ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö ü̧Öê¯Öß   
3) संजय 

ल�मण 

गवऴी,4) ´Ö×Æü»ÖÖ 
†Ö ü̧Öê¯Öß   सव� रा 

. भाव�सगपरुा 

औऱंगाबाद 
 

     

पोउप

िन/मो

रे  

यातील �फया�दी व आरोपी ह ेना�याने प�ी पती व  नव-याचे 

दसु-या प�चीच ेआई वडील अस ेअसुन यातील आरोपीतांनी 

�फया�दीस मारहाण क�न िशवीगाळ केली व जीवे मार�याची 

धमक� देवनु माहरे�न �वसाय कर�यासाठी 50,000 �पये 

घवेुन ये असे �हणुन �फया�दी शा�ररीक व मानिसक ञास देवुन 

आरोपी � 1न ेदसुरे ल� केल ेआह.े �हणुन गु�हा दाखल 

पोउपिन/मोरे  
 

16 ”ûÖ¾ÖÞÖß 39/2022 

कलम  
420,407,
323,504,
506,34 

भादिव  

14/01/2015

त ेआज 

पावेतो 

�द. 
07/02/2

022रोजी 
20.34  

वा.  

कंुडिलक शा� 

च�हाण  

वय50वष� 

�वसाय- नौकरी 

रा. �लाँट न.ं12 

एन 4-20/41/ पी 

��ानगर ,ल�मी 

काँलनी 

औरंगाबाद  

1)हरीष रामच�ं 

पाटे  वय 60वष� 

रा. नंदनवन 

काँलनी 

औरंगाबाद 2) 

अजु�न सखाराम 

खडंारे वय62वष� 

रा.�गती हा.सो. 

घाटी औरंगाबाद  

     

पोउप

िन/ 

देशमु

ख   

यातील �फया�दी व आरोपी ह ेओळखीचे असुन यातील 

आरोपीतांनी �याचे िमळकती वर कज� असनु सु�दा �याची 

माहीती �फया�दीस न देता सदर �लाँटची �फया�दी यास िव�� 

क�न फसवणकु  क�न सदर बाबत �फया�दी ह ेआरोपीतांना 

िवचार�यास गेल ेअसता यातील आरोपीतांनी �फया�दीस 

ध�ाबकु� क�न िशवीगाळ केली तसेच जीवे मार�याची 

धमक� �दली.�हणुन मा. �थम वग� �यायदडंािधकारी साहबे 

कोट� 16वे औऱंगाबाद यांचे आदशे � जा� 631/2022�दनांक 

03/02/2022  �माण े गु�हा दाखल पोउपिन/ देशमखु   
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17 ‹´Ö 
×ÃÖ›ÛúÖêê  

54/2022 

कलम 
379  

भादिव 

�माण.े 

�द.06/02/2022 च े

18.00ते 22.30 वा. 

दर�यान,  LPG 

गॅस पंप समोरील 

असले�या 

मोक�या मैदानात, 

िचकलठाणा, 

औरंगाबाद.  

07/02/2
022 

न�द- 15 

वेळ-  
16:53 

शेख इ�ान शखे 

रसलु वय 30वष� 

धंदा-गॅरेज काम 

रा. 

पटेलनगर,ढाकण े

शाळे�या बाजुला, 

िचकलठाणा, 

औरंगाबाद  

अ�ात     पोना/
606 

अव

चार 

खुलासाः- यातील �फया�दीने �याची नमुद वण�नाची व �कमतीची 

मोटर सायकल ही हडँल लॉक क�न उभी क�न िम�ा�या मलुी�या 

ल� सोह�यास गलेे असता कोणीतरी अ�ात चोर�ान ेसदर 

मो.सा. ही लबाडी�या इरा�ाने  चो�न नलेी �हणुन गु�हा दाखल. 

35,000/- �. �कमतीची HF िडल�स मोटर सायकल �. MH-20-

EZ-0796 , िजचा,  का�या/लाल रंगाची जुणी वापरती �कमत 

अंदाज.े 

18 ×•Ö®ÃÖß 36/2022 

कलम 
328,188,
272, 
273,34 

भादंवी 

07/02/2022 

रोजी 11.20 

वाजे�या 

सुमारास जुना 

बायजीपुरा 

हामजा 

म�जीदजवळ 

औरंगाबाद. 

07/02/2

022रोजी 
223.32

वा 

�फया�दी- 

संजय�सह 

गो�वद�सह 

राजपुत वय 50 

वष� �वसाय - 

नौकरी पोलीस 

अंमलदार , 

पोलीस नाईक 

ब.न.ं 1399 , 

नेमणुक 

गु�हशेाखा, 

औरंगाबाद शहर 

, मो. न.ं  

आरोपी -  1 ) वाजेद 

पठाण िपता स�ार 

पठाण वय 28 वष� रा. 

संजयनगर , ग�ली नं. 

ए-7 , औरंगाबाद    2 

) महेमुद खान पठाण 

िपता युसुफ खान 

पठाण वय 50 वष� रा. 

हामजा म�जीदजवळ, 

जुना बायजीपुरा 

औरंगाबाद. व  

फंुल�ीच ेआिसफ 

भाई, क�डच ेआरेफ 

भाई, बायजीपुरा 

येथील अदनान भाई 

व सं�थान गणपती 

जवळील एकइसम व 

कैलास नगर येथील 

राहणारे एक इसम. 

    सपो

िन. 

मगरे 

यां

�या 

यातील आरोपीतांनी संगणमताने महारा� रा�य शासनान े

�ितबंिधत केललेा अ� पदाथ� व अ� व सुर�ा आय�ु, अ� व 

औषधी �शासन महारा� रा�य यांची अिधसुचना �. असुमाअ 

/अिधसुचना/369-2020/7 �दनांक 15/07/2020 नुसार आदशेाच े

उ�लंघन क�न 1,50,206/-�. �क.चा तंबाकुज�य साठा, �या अ� 

पदाथा��या सेवनान ेमानवी िजिवतास कक� रोगाच गंभीर आजार 

होत अस�याच ेमाहीती असुन दखेील �वत:च ेआ�थक फाय�ासाठी 

िव�� कर�याचे उ�ेशाने अवैध�र�या साठा व वाहतुक करतानंा 

िमळुन आ�याने गु�हा दाखल क�न पुढील काय�वाही कामी 

मा.पो.िन.सो यां�या आदशेान े सपोिन. मगरे या�ंया कडे �दल.े 

िमळाललेा माल - 1,50,206/-�. �क.चा मु�ेमाल �यात गोवा 1000 

पान मसाला, िहरा पान मसाला, XL-01 जाफरानी जदा�,रॉयल 

717 तंबाखु, RMD पान मसाला, M गो�ड पान मसाला, पान पराग 

पान मसाला, ि�िमयम RMD, िवमल केसर यु� पान मसाला, V-1 

तंबाखु, राज िनवास सुंगिधत पान मसाला, िवमल पान मसाला , V-

1 तंबाखु लहान (चॉकलटेी) व सुंगिधत तंबाखचुे गो�डन, िस��हर 

रंगाच ेपाक�ट तसेच बजाज कंपनीची एमएटी रिज��शेन �मांक 

MH 20 AC 9770 असा मु�ेमाल 
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