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कलम 379 
भादंिव दनांक 05/11/2021 

रोजी 17.00वाज
ता ते 
द.06/11/2021 रोजीचे 05.00 वाजे 

पावेतो 
नांदेडा 
ता.गंगापुर     

दनांक  07/11/2021 
रोजी 14.07 
वाजता  

िसताराम  
सखाराम मत,े 
वय-62वष, धंदा-
शेती  
रा.नांदेडा,पो ट-
कासोडा ता-
गंगापुर, जी 
औरंगाबाद   

अ ात     पोह/88 
खोस
रे 

नमदुता. वेळी व ठकाणी यातील फयादी यांनी फयाद 
दली क, दनांक 05/11/2021  रोजी  मी व माझे कुटुंब 

नेहमी माणे शेतीचे काम क न सं याकाळी  05.00 
वा.घरी आलो व घरी येवुन झोपनु गेलो व  द 06/11/2021 रोजी सकाळी 05.00 वा.मी मा या शेतात 
गेलो असता मला माझे 2  बैल दसनु  आले नाही हणुन 
मी मा या बैलांचा आजबुाजु या प रसरात व  
जवळपास या भागात मा या बैलांचा शोध घेतला असता 
मला माझे 2 बैल आजपावेतो िमळुन आले नाही हणुन 
माझी खा ी झाली  क   कोणीतरी अ ात चोरटयाने माझे 2 बैल चो न नेले आह ेबैलांचे वणन खालील माणे. 1) 50,000/ अंदाजे - रंग- िवटकरी, गोल संगे, उंची 5त े5.5 फुट. 
तरी व रल वणनाची व कमतीची माझे 2 बैल ह े द-05/11/2021 ते द 06/11/2021 रोजी कोणीतरी अ ात 
चोर ांनी मा या शेतातनु चो न नेले आह,ेवगैरे 
मजकुराच ेत ारीव न गु हा दाखल 2 ¯ÖãÓ›ü»ÖßÛú ®ÖÝÖ¸ü 449/2021 

कलम 457,380 
भादवी  द.06/11/2021 रोजी 10.45 वा. ते 

द,07/11/2021 रोजी 10.45 वा. 
पावेतो 
नवनाथनगर 
गारखेडा 
परीसर 
औरंगाबाद  

द.07/11/2021 
रोजी 15.34 
वा. 

आनंद राजकुमार 
च हाण वय 31 
वष धंदा मजुरी 
रा, नवनाथनगर 
गारखेडा परीसर 
औरंगाबाद  

अ ात      पोउ
पिन 
आढा
व  

नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील फयादी  यांचा नमुद 
वणनाचा मुदेमाल कोणीतरी अ ात चोरटयाने घराचे 
दरवाजाचे कुलुप तोडुन घरात वेश क न  वाता या 
फादयासाठी चो न नेला आह े हणुन गु हा  ÝÖê»ÖÖ´ÖÖ»Ö 1)5000  क.10 तोळे वजनाचे पायातील 
चांदीचे पाजब 2) 3400  क चे सात तोळे वजनाचे 
पायातील चांदीचे कडे 3) 8000 पये क चे 12 तोळे 
वजनाचे चांदीचे बाजु बंद 4)63000  क चे एक तोळा 
चार ँम वजनाचे सो याचे मंगळ सु  5) 9300  क 
चे दोन ँम वजनाचे सो याचे से हण पीस 6) 9900  
क चे दोन सो या या अगंठया  7) 12000  क ची 

एक सोनी कंपणीची एल सीडी टी ही 8) 30,000 पये 
रोख र म  एकुण 1,40600  चा मुदेमाल 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 08/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  3 मुकूंद 
वाडी गुरन.ं 444/2021 

कलम  65(ख) 
म.दा.का 

माण े
दनांक 07/11/2021 

रोजी10.30 
वा. सुमारास   
इं दरा माकट 
मुकूंदवाडी 
औरंगाबाद  

द. 07/11/2021 
रोजी    11.22 
वा.सु    

गोकुळ अिनलराव 
खटावकर वय 35 
वष, पोिश/2497 
ने.पोलीस ठाण े
मुकूंदवाडी,औरंगा
बाद (शहर)  

गणेश बाबुलाल 
जाटवे वय 37 
वष धंदा मजुरी 
रा. गनं.6 
लाय स लब 
कॉलनी 
मुकुंदवाडी 
औरंगाबाद. 

    पोना/ 1034 
अज
य 
राठो
ड   

यातील फया द यानंी सरकारतफ फयादी होवुन फयाद 
दली क , दनांक 07/11/2021 रोजी 10.30 वा.स ु सागर 
लाथ सटर या पा ठमागे इं दरा भाजी माकट मुकूंदवाडी 

औरंगाबाद येथे मोक या जागेत  इसम नामे गणेश बाबुलाल 
जाटवे वय 37 वष धंदा मजुरी रा. गनं.6 लाय स लब 
कॉलनी मुकुंदवाडी औरंगाबाद..हा दशेी दा  भंगरी 
सं ा या बाट या िवनापरवाना बेकायदशेीर र या वत: 
या ता यात व क जात बाळगतांना िमळुन आला हणुन 

माझी यांचे िव द कलम 65 (ख) महारा  दा बंदी 
अिधिनयम माण ेकायदिेशर फयाद आह.े ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö 1) 660 /- . कं. या  एकुण 11 दशेी दा  
भंगरी सं ा या िसलबंद बाट या येक  180 एम.एल. या 

िजची  येक  कंमत 60                   2) 00.00/- पय े कंमतीची एक िहर ा रंगाची 
लाि टकची िपशवी जु.वा. कं.अं.एकुण- 360/- . चा 

मु ेमाल. 4 ˆÃ´ÖÖ®Ö ¯Öã¸üÖ गुरन.ं 258/2021 
कलम 324, 323, 504, 506, 34 
भा.द.वी  

  द. 06/11/2021
रोजी 21.00 
वा. 
िमल दनगर, 
उ मानपुरा, 
औरंगाबाद 

द. 7/11/2021 रोजी 01.08 
वा. 

िवजय एकनाथ 
शंद,े वय 22 वष, 

धंदा खा. नौकरी, 
रा. ग ली नं.  02, 
बाबासाहबेांचे 
पुत या जवळ, 
िमल दनगदर, 
उ मानपुरा, 
औरंगबाद,   

   1) साई 
पंगळे, 2) छोटू 

िहवाळे व 3) 
काका पंगळे, 
सव रा. 
िमल दनगर, 
उ मानपुरा, 
औरंगाबाद. 

-- - -  
िड
ओ 
पो
उप
िन 
अबु
ज 

 ASI/ 
बोड
ल े 

यातील फयादी व आरोपी ह े एकमेकांचे ओळखीचे 
असुन एकाच प रसरात राहणारे आहते यातील आरोपी . 1 याचे फयादीचा भाऊ सावजिनक जागेवर 
बस याचे कारणाव न वाद होवून यातील 
आरोपीतांनी संगनमत क न आरोपी . 1 याने 
फयादीस बांबुने मा न आरोपी . 2 याने फयादीचे 

भावाचे डो यात लाकडी दांडा मा न फयादीचे आईस 
िशवीगाळ क न चापट बु याने मारहाण केली व िजवे 
मार याची धमक  दली हणुन गु हा दाखल  5 ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ गुरन ं511/2021 

कलम-65 (ख) 
महारा  
दा बंदी 
कायदा 

द 07/11/2021
रोजी 17.50 
वाजता  
छोटा 
मुरलीधर 
नगर रे वेगेट 
जवळ 
औरंगाबाद 

द. 07/11/21 रोजी 22.21 
वाजता  

अिजत िभमराव 
ल ढे वय-36 वष 
धंदा नौकरी 
पो.अ.ं/131पोली
स ठाण.े सातारा 
औरंगाबाद शहर   

िव ण ुसाहबेराव 
िहवाळे वय-39 
वष. रा. छोटा 
मुरलीधरनगर, 
रे वेगेट जवळ 
उ मानपुरा, 
औरंगाबाद 

     पोह/439 
धुळे खुलासा- न.ता.वेळी व ठकाणी यातील फयादी ह े

पो. टे.ह ीत पे ो लंग करत असतांना गु बातमीदारा माफत 
मािहती िमळाली क ,  एक ईसम अवैध र या दा ची चोरटी 
िव  करीत आह े याव न सदर ठकाणी जाऊन पाहणी 
केली असता आरोपी हा िवनापरवाना,बेकायदशेीर र या 
वता या फाय ासाठी दा ची चोरटी िव  करत असतांना 

िमळुन आला वगैरे मचकुराचे फयादीव न गु हा दाखल  ×´ÖôûÖ»ÖÖ´ÖÖ»Ö 1)960/- पय े कंमतीची दशेी दा  भंगरी 
सं ा या एकुण 16 िसलबंद काचे या बाट या 180 ml मते या येक  कंमत 60 पय.े 
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6 •Ö¾ÖÖÆü¸ü ®ÖÝÖ¸ü  गुरन 345/2021 
कलम 323, 354(क), 504  
भादवी  व 
मािहती 
तं ान 
अिध-2008 
कलम 66 E,67,67A   

1/2/2021 त े  
आज पावेतो 
फयादी या 

राहत ेघरी   
दनांक 7/11/2021 रोजी 15.43 

वा. 
´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß रमेश िशरसाठ 

रा.रमानगर 
उ मानपुरा 
औरंगाबाद  

     
मपो
िन/
बाग
वडे 
मँडम  

यातील आरोपी हा फयादी चा मे ना असुन आरोपीचे 
फयादी सोबत 2011 पासुन शरीरसंबंध आहते . या यातील शरीरसंबंध पर पर समंतीने झालेल े

आहते .आरोपीत याने फे ुवारी माच 2021 या 
सुमारास फयादी सोबत ितचे राहत े घरी शरीरसंबंध 
ठेवताना या या मोबाईल म ये फोटो व ि हडीओ 
शुट ग केली होती .नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 
आरोपी याने फयादीसोबत शरीरसंबंध ठेवतानाचे 
फोटो व ि हडीओ फयादीचे दर ,पती, वडील यांना 
हाट प ारे पाठवुन फयादी या मनास ल ा उ पन 

केली आिण ितची बदनामी क न ितला व ित या 
वडीलांना धमक  दली हणुन गु हा मा.पोिन.सो यांनी 
तपास  वत.कडे घेतला आह े  7 ‹´Ö ×ÃÖ›üÛúÖê गुरन.ं 460/2021 

कलम  
कलम-65 (ख) 
महारा  
दा बंदी 
कायदा 

द.07/11/2021 रोजी 18.45 
वाजता  
पा या या 
बंबाजवळ 
नारेगाव,औरं
गाबाद. 

द. 07/11/21  
वेऴः- 20:11 

अिवनाश गणेश 
दाभाडे वय-30 
वष पोअ ं2585 
ने.पो. टे.MIDC 
िसडको 
औरंगाबाद शहर  

सतीष नारायण 
शादलु वय-32 
वष रा.ग ली .4,मािणकनगर, 
नारेगाव 
औरंगाबाद 

    पोना/1046 
गव
ळे  

द.07/11/2021 रोजी 18.45 वाजता  पा या या 
बंबाजवळ नारेगाव,औरंगाबाद येथे  आरोपीने . 1200/- .. क.चा ो हिबशन गु ाचा माल हा 
िवनापरवाना,बेकायदेशीर र या वत:चे आ थक 
फायदयासाठी वरील वणनाचा व कंमतीचा माल हा 
चोरीटी िव  कर या या उ ेशाने वत: या ता यात 
व क जात बाळगत असतांना िमळुन आला हणुन गु हा 
दाखल. ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö 1200/- . कंमती या एकुण 20 देशी 
दा  भंगरी सं ा या 180 एम.एल. या       काचे या 
िसलबंद  बाट या .एका बाटलीची कंमत 60/- .असे 
असुन 20 बाट यांची  एकुण कंमत  1200/- . 


