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1 
×ÃÖ›ÛúÖê   68/2022 

कलम 498 

(अ), 323, 
504,34 

भादिव 

सहकलम 3 व 

4�डंा 

�ितबंधक 

अिधिनयम  

�द.19/01/201

2 पासुन 
08/02/2022  

घर न.ंएफ 

10/15 संभाजी 

काँलनी 

औरंगाबाद 

�द. 
08/02/20

22 रोजी 
20.11 

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

1)महशे िशवाजी 

जाधव 2) 

िशवाजी 

ग�िवदराव 

जाधव 3) ´Ö×Æü»ÖÖ 

†Ö¸üÖê¯Öß   सव� रा. 

सदर . 

    सपोिन 

वायदं

ड े

नमदु तारीख वऴेी व �ठकाणी  यातील आरोपीतांनी संगणमत क�न 

�फया�दीला वारंवार कोण�या ना कोण�या कारणाव�न िशवीगाऴ व 

मारहाण क�न यातील आरोपी �मांक 2व 3 यांनी �या�ंया मलुास 

नोकरीवर �जु हो�यासाठी �फया�दीस आई विडलांकडुन पैस घेवनु ये 

या कारणाव�न घरातुन काढुन �दल.े व �फया�दीला  शारी�रक व 

मानिसक �ास �दला. �हणुन गु�हा दाखल  

2 
×ÃÖ›ÛúÖê 69/2022 

कलम 
420,417 

भादिंव सह 

कलम 
139/177, 
128(1)/194
(C),51/177 

मो.वा.का.  

08/02/2022 

रोजी 09.00 ते 
21.00 

वाजेपावतेो  

जयभवानीनगर

कडुन िसडको 

बस�थानककडे 

 जाणारे रोडवर  
 

�द. 
08/02/20

22 रोजी 
21.43 

सफौ.मोहन 

भगवतंा केदारे, 

ब.न.ं380, 

न.ेवाहतुक शाखा 

िसडको 

िवभाग,औरंगाबा

द शहर  

�काश राज�� 

आटोळे, 

रा.वडीगो�ी 

ता.अंबड, 

िज.जालना 

     पोह 
310 

फुके 

नमदु तारीख वऴेी व �ठकाणी  यातील आरोपी याने सदर मो.सा.वर 

मुळ � MH-45-U-9216 असा असतांना MH-21-AC-5318 असा 

बनावट �मांक टाकून तो खरा अस�याच ेभासवून व ��पल िशट 

बसवून, पाठीमागील नंबर �लटेवर नंबर न टाकता जयम�हार असे 

टाकून चालवतांना िमळून आला व �याने शासनाची फसवणुक केली 

�हणुन गु�हा दाखल  

3 
×ÃÖ›ÛúÖê गुरन 

70/2022कल

म- 65 ( ख )  

महारा� 

दा�बदंी 

अिधिनयम  

�द-
08/02/2022 
रोजी वळे-

18.00वा 

सुमारास  एन-

9 िसडको 

�ट.�ही. स�टर, 

संजय गांधी 

माक�ट 

औरंगाबाद  

�द 
08/02/20
22  रोजी 
22.14 

सं�दप रामदास 

िबलारी, वय-37 

वष�, धंदा- 

नोकरी, 

पोिश/2475, 

नेमणकु पोलीस 

�टेशन िसडको 

औरंगाबाद शहर 

रमशे ल�मण 

िखरे, वय-46 

वष�, धंदा- 

मजुरी, रा. 

आंबेडकर नगर 

ग�ली न.ं12 

औरंगाबाद  

    मपोना 
1923 
काळे 

यातील �फया�दी व सोबत पो.उप.िन �ी.राठोड,अवचार, 

पोिश/1756 �शद,े असे पो�टे ह�ीत ह�ीत अवैध धं�ावर काय�वाही 

कर�यासाठी रवाना झाल े असता पोउपनी राठोड यांना �यांचे 

बातमी दारा माफ�त बातमी िमळाली वर नमुद आरोपी हा  

�ो�हीबीशन गु��ाचा माल दशेी  दा��या बाट�या िवना परवाना 

बेकादशेीर �र�या चोरटी िव�� कर�या�या उ�ेशाने क�जात 

बाळगतांना िमळुन आला �हणुन गु�हा दाखल  

×´ÖôûÖ»ÖÖ´ÖÖ»Ö-2,100 /- �. �कमती�या �ो�हीबीशन गु��ा�या एकुण 

35 दशेी दा� �भगरी स�ा असे लबेल असले�या काच�ेया  बाट�या 

��येक� 180 ML �या व 60 �. �कमती�या असले�या व एक पांढ-

या रंगाची िपशवी ज.ुवा. 
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4 
ȪãÓ›ü×»ÖÛú ®ÖÝÖ¸ü  49/2022 

कलम 4,5 

म.जुगार 

�.अिधिनयम  

�द.07/02/202

2 रोजी 17.30 

वा. �पाईस �ी 

हाँटले िबड 

बायपास 

औरंगाबाद  

�द.08/02/
2022 

रोजी 

01.37 वा. 

िनतीन �भाकर 

धुळे वय 33 वष� 

धंदा नोकरी 

पोलीस अमलदार 

2922 न ेगु�ह े

शाखा औरंगाबाद  

1)सुभाष चोखा 

राठोड 2) उ�म 

नुरस�ग राठोड 

3)ल� पुना 

राठोड 4)राज ु

मोहनराव पवार 

5)अंकुश 

असाराम च�हाण 

6)बंडु शंकर 

च�हाण 

7)बाबासाहेब 

वाि�मक राठोड 

8)योगशे जनाध�न 

जाधव 9)मनोज 

�ेमिसग च�हाण  
 

    पोना/
1375 

गोल े 

नमदु ता वळेी व �टकाणी यातील आरोपी ने सोबत सात ते आठ 

ईसमाना जमवुन प�यावर पैस ेलावुन जुगार खेळतांना व खेळवतांना 

िमळुन आल े�हणुनगु�हा दाखल  

एकुण 9,56340�पय े�क  

1) रोख र�म -47,340 �पय े 2) ईतर कंपणीच े मोबाईल दहा 

मोबाईल �क.1,79,000�पय े 3) ईतर वाहण े एकुण 04 �कमत 

7,30,000 �पय े असा म�ेुमाल 

5 
•Ö¾ÖÖÆü¸ 
®ÖÝÖ¸üü 
  

38/2022 

कलम  
279,304 A, 

338 भादवी 

सह  कलम 
134 184 

मोटार वाहन 

 कायदा 

7/2/2022रोजी 

दपुारी 03.00 

वाज�ेया 

सुमारास   डाँ. 

हडेगवेार 

हाँ�पीटल 

द�ाजी भाल े

र�पेढी समोर 

रोडवर 

औरंगाबाद 

08/02/20

22 रोजी  

20.28 वा  

�दपक सोमनाथ 

ज�धऴे वय 30 

वष� धदंा खाजगी 

नोकरी रा. 

बौ�दनगर डा.ँ 

बाबासाहबे 

आंबेडकर पुतऴया 

जवऴ 

जवाहरकाँलनी 

औरंगाबाद  

 मोटार कार �.  
MH 20 CS 983 

�या चालकांन े
 

   पोउ

पिन 

राऊ

त 

पोउप

िन 

राऊत 

यातील आरोपीन े  �दनांक 7/2/2022रोजी दपुारी 15.00 वाज�ेया 

सुमारास �फया��दच े  मावस काका नामे भगवान सुकाजी काऴे वय 

70 वष� रा. �ीसाई नगर िशवाजीनगर रोड श��मान वाँिशग स�टर 

माग ेगारखडेा प�रसर औरंगाबाद  ह ेगजानन महाराज मं�दर कडुन 

ि�मुत� चौक रोडने पाई चालत असतांना हडेगेवार हाँ�पीटल 

द�ाजी भाले र�पेढी समोर रोडवर औरंगाबाद यथे े एका मोटार 

कार �.  MH 20 CS 983 �या चालकांन े�यांचे ता�यातील सदर 

मोटार कार ही जोरात  भरधाव वेगान ेबेजबाबदार पणे वाहतुक�च े

िनयमाचे दलु�� क�न  �फया��दचे  मावस काका  यांना जोरात 

पाठीमागनु धडक मा�न गंभीर जखमी क�न �यांचे मरणास 

कारणीभुत झाला आह ेव सदर घटना�थऴी न थांबता �यांची कार 

घेवुन पऴ�न गलेा आह.े तरी मोटार कार चालकाचा शोध होवुन 

�यांचे िव��द कायदेिशर काय�वाही होवुन िश�ा होणेस िवनंती 

आह.े वरील �फया��दव�न गु�हा दाखल 

 

 
 

6 
×ÃÖ™üß ग.ुर.न.ं 

44/2022 
ग.ुघ.ता.व.े�ठ.- �द. 

08/02/20
�फया�दी - रोहीत 1) मेहराज पाशा     पोउप नमदु तारीख वळेी व �ठकाणी यातील आरोपीतानंी िमळुन 
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“ÖÖîÛú ú  कलम  3 व 7  

िजवन 

आव�यक 

व�त ुकायदा  

�द.07/02/202

2 रोजी 20-35 

वाजता जनता 

वा�शग स�टर, 

िशया म�जीद 

जवळ मरकज 

रोड लोटा 

कारंजा 

औरंगाबाद  

22 रोजी 
02.10 

दाखल 

कैलास गांगुड� वय 

31 वष� �वसाय 

शा.नोकरी 

पोलीस उप 

िनरी�क पोलीस 

ठाण ेिसटीचौक 

औरंगाबाद शहर. 

स�यद 2)आमेर 

खान बाबा खान 

मो.न.77985857

78, 3)शेख 

नािजम शखे 

नसीर वय 22 

वष� �वसाय 

मॅकिनक 

रा.र�गटीपरुा 

�हद�ुथान बेकरी 

जवळ 4) शेख 

इफान शखे सामी 

वय 20 वष� 

�वसाय मजुरी 

रा.टहा म�जीद 

शेजारी बाबर 

कॉलनी 5) जावदे 

पुण� नाव माहीत 

िन 

चाबुक

�वार 

रहीवाशी व�तीत जन साम�याच ेिजिवताची कोणतीही खबरदारी न 

घेता िवना परवाना बेकायदशेीर �र�या �वत:�या अ�थक 

फाय�ासाठी िजवन आव�यक व�तु म�ये समािव� असलले े

�वसाहीक गॅस िसल�डर ची वाहनात �रफ�ल�ग कर�यासाठी गॅस 

िसल�डरची साठवणुक करतांना िमळुन आल.े  �हणुन गु�हा दाखल  

िमळाला माल - 1) 2,10,000/�.�कमंतीचा एक चार चाक� टाटा 

कपंनीचा छोटा हा�ी �याचा RTO रिज�शेन �. MH 12 GT 

1394 �यात �वसाहीक वापरा�या गॅस टॉ�या हो�या.2) 

9,000/�.�क.अ. HP कपनंीच े �वसाईक वापराच े 02 भरलले े

��येक� 3,000/�पये �कमतीचे व 02 �रकामे  अंदाचे 

1,500�क.च.ेगॅस िसल�डर असे ज.ुवा.�क. 

3)7,500/�.�क.अ.भारत कंपनीच े �वसाईक वापराच े 03 �रकामी 

��येक� 1,500/�पये �कमतीच े व 01 भरलेले अदंाजे 

3,000/�.�क.च.ेगॅस िसल�डर असे ज.ुवा.�क. 

4)5,000/�.�क.च.ेएक TAITAN कंपनीचा इले��ीक वजन काटा 

ज.ुवा.�क.अ.                                                                                       

5)7,000/�.�क.ची पाईप व नोजल जोडललेे कंपनीची नाव नसलेली 

�द�ली मेड इले��ीक मोटार �क.अ.ज.ुव 2,38,500�. �कमंतीच  

7 
मुकंुद 

वाडी 

ग.ुर.न. 
38/2022 

कलम 324, 

34 भा.द.वी  

�द07/02/2022 

रोजी 

सायंकाळी 

06.00 वा. 

सुमारास 

डाँ.बाबासाहबे 

आंबेडकर 

पुत�याजवळ  

�द. 
08/02/20

22 रोजी 
23.15 

वाजता 

सागर िवजय 

केदारे वय-19 वष� 

�वसाय- िश�ण 

रा. संजयनगर 

ग.न.ं21, 

मुकंुदवाडी, 

औरंगाबाद  

1)अिवनाश 

गणेश लाडंग ेरा. 

संजयनगर ग.नं.8 

व 2)पंकज 

दाभाडे रा. 

संजयनगर ग.नं.4 

संजयनगर 

औरंगाबाद  

- िनरंक िनरं

क  

 मपोह 
/ 
2020 

जाधव  

नमदु ता. वळेी व �टकाणी यातील �फया�दी व आरोपी ह े रमाबाई 

आंबेडकर या�ंया जयतंी िनमी� चालु असले�या काय��मात 

सहभागी झालेले असताना यातील आरोपीतानी काहीएक कारण 

नसताना �फया�दीचे  पाठीमागून येवनू काहीतरी अनकुचीदार व�तुन े

�फया�दीच े  डो�याला माग�या बाजूला मा�न  जखमी केल.े �हणुन 

बाजुस �माण ेगु�हा दाखल  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
ÃÖÖŸÖÖ ü̧Ö गुरन-

36/2022 

कलम 

�द.07/02/202

2 रोजी  

 �द 
08/02/20

22 रोजी 

शंकर अजु�न 

िशरसाठ वय  

1)िवनोद कोरके 

2)मनोज घोरपडे 

    पोउप

िन 

 खुलासा-नमुद ता�रख वळेी व �ठकाणी यातील वर नमुद 

आरोपीतांनी माता रमाई आबंेडकर यांची जयंितिनिम�  डी. ज े
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188,269, 

270,283भा

दिंव 

सहकलम 

135 महारा� 

पोिलस 

कायदा 

19.00ते 20.00 

वा दर�यान  

काि�मर नगर, 

नाथ�हलँी 

रोडवर 

औरंगाबाद 

00.15 35वष� �वसाय  

नोकरी , पोिलस 

उप िनरी�क, न.े 

पोिलस �टेशन  

सातारा 

औरंगाबाद  

3)  मोिहत 

ि�वेदी 4) अ�य 

दऴवी 5) आनंद 

भुजंग 6) रिव 

खरात 7)बाळु 

जावळे  8) 

िवशाल 

गायकवाड सव� 

रा. कांचनवाडी 

9) अजय कैलास 

आ�हाड  रा. 

आंबेडकर नगर 

10)िनलशे गणेश 

िहवराळे व ईतर 

प�ास ते साठ 

मिहला व प�ुष 

गोरे   वाजवुन  िवनापरवानगी िमरवणुक   काढुन एकि�त जमा होउन व 

जमा क�न  िवनामा�क  िमरवणुक�म�य ेनाचुन  कोरोना िवषाणचुा 

�ादभुा�व रोखणेसाठी िनग�िमत केललेा महारा� शासन िज�हा 

आप�ी �व�थापण  �ािधकरण , िज�हािधकारी काया�लय िज. 

औरंगाबाद यांचे  संयुि�क आदशे मनाई आदशे  तसेच मा. पोिलस 

आयु� सो याचे आदशे � जा.�. िवशा-5/आदशे/औ.बाद/2022 

/296 औऱंगाबाद शहर  �द. 22/01/2022  रोजीच े महारा� पोिलस 

अिधिनयम 1951कलम  37(1)व(3) अ�वये असणा-या िनब�धा�मक 

आदशेाचे उ�लंघण  क�न िन�काळजीपणाच े व बेजाबदारपणाचे 

वत�न करतांना व िड.ज े �या मो�ा आवाजात नाचतांना व 

वाहतुक�स अडथळा िनमा�ण करतांना आढऴ�न आल ेवगरेै मजकुराच े

�फया�दीव�न मा. पोिन सो यांचे आदशेान े DOअिधकारी सफौ 

मोहन च�हाण यांनी गु�हा दाखल क�न पुढील तपास पोउपिन गोरे 

यांना �दला. 

9 
 ÛÎúÖÓŸÖß“ÖÖîÛúú  27/2022 

कलम 379 

भादवी 

�द. 
04/02/2022 

च े   दपुारी 

14.45  वा  ते  

19.00  वाज े

दर�यान  

िनराला बाजार 

तापिडया ना� 

मं�दर 

काँ�पले�स 

पा�कग 

औरंगाबाद  

�द. 
08/02/20

22 रोजी 

15.50वा. 

अतुल बाबरुाव 

शेजुळ  वय – 26 

वष�, धंदा - सलुन 

, रा. गजानन 

नगर, ग�ली न.ं9 

घर 

�.191िशवनरेी 

चौक, गारखेडा 

प�रसर,औरंगबाद  

 अ�ात      पोना/
208 

पाडुरं

ग  

वाघमा

रे 

15,000 �क.अ.ं िहरो कंपनीची पशँन ए�स�ो का�या रंगाची  

मो.सा.�.MH-20ED5752िजचा इंजन नंबर JA12ABGGG084 

49, चेिसस नंबर   MBL JA1 2ACGGG05683  असा असुन ितची  

जा.वा. �कमंत अदांजे  15,000/- �पये आह.े 
 

नमदु ता. वळे व �ठकाणी यातील �फया�दीची मोटारसायकल अ�ात 

इसमान े�वतः�या फाय�ासाठी लबाडी�या ईरा�ाने चो�न नेली  

आह.े वगैरे मजकुरा�या जबाबा व�न  गु�हा दाखल. 
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10 
‹´Ö ×ÃÖ›üÛúÖêê ग.ुर.न.ं 

55/2022 

कलम- 379 

भादवी 

�द.04/02/202

2 रोजी 

सं�याकाळी 

05.15 त ेरा�ी 

09.45 वा. 

दर�यान 

�ोझोन मॉल 

समो�रल 

रोडवर 

औरंगाबाद. 

�दनांक-  
08/02/20

22 रोजी 

16:28  वा 

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

अ�ात --  --   पोह/ 
1916 

ओहळ  

1) 35,000/- ज.ुवा.�क.अ.ं मोटर सायकल �.MH 20 DY 8510 

ह��डा शायीन � े कलरची िनळा प�ा असलेले िजचा चे�सस न-ं

ME4JC652CGP100684, इंिजन न-ंJC65ET0309949 
 

खुलासा-  यातील �फया�दी �ा �ोझोन मॉल यथेे खरेदी कर�यासाठी 

आ�या �ोझोन मॉल येथील समोरील रोड़वर �यांनी �यांची मोटर 

सायकल ह�ँडल लॉक क�न खरेदी कर�यासाठी �ोझन मॉल येथ े

गे�या. �फया�दी �ा परत मोटर सायकल उभी केले�या �ठकाणी आले 

असता �यांना �यांची मोटर सायकल �दसनु आली नाही. कोणीतरी 

अ�ात चोर�ाने मो.सा. ह�ँडल लॉक तोडुन �वता:�या 

फाय�ासाठी लबािड�या इरा�ाने चो�न नलेी �हणुन गु�हा दाखल. 
 
 

11 
‹´Ö ¾ÖÖôãû•Ö गुर�-

92/2022 

कलम 379 

भा द वी  

05/02/2022  

रोजी 22.30 ते 
06/2/0200 
09.00  

ित�पती 

हाई�स,पा�या

�या 

टाक�जवळ,िस

डको महानगर 

01ता.िज.औरं

गाबाद 

08/02/20

22   रोजी 

12.24  वा 

कैलास क�डीबा 

बहादरुे वय-46 

वष� धदंा- 

खा.नौकरी रा- 

ित�पती 

हाई�स,पा�या

�या 

टाक�जवळ,िसड

को महानगर 

01ता.िज.औरंगा

बाद  

 अ�ात     पोह 
818 

जाधव 

�द.05/02/2022रोजी रा�ी 10.30 वाज�ेया सुमारास �टुीव�न 

येवनु घरा�या समोर पा�कगम�य े माझी मोसा ह�डल-लक क�न 

उभी केली. व जेवण क�न झोपी गेलो. �द.06/02/2022 रोजी 

सकाऴी 09.00 वाजे�या दर�यान  मी घराबाहेर आलो असता मला 

माझी मोटार सायकल मी लावले�या �ठकाणी �दसनु आली नाही. 

�हणुन मी आजुबाजुच ेप�रसरात व इतर �ठकाणी आज पय�त शोध 

घेतला परंतु ती िमळुन आली नाही ते�हा माझी खाञी झाली �क 

माझी मोटार सायकल कुणीतरी अ�ात इसमान े �वत:�या 

फाय�ासाठी लबाडी�या इरा�ाने चो�न नलेी आह.े मा�या 

मो.सा.च े वण�न खालील �माण.े1) 15,000/- � �क  हो�डा HF 

डील�स  कंपणीची मो.सा.� MH 20 EB 2108  असललेी का�या  

रंगाची लाल प�े असलेली मो.सा.िजचा चेिसस.नं. 

MBLHA11ATG9H32099इंिजनन-ं  HA11EJG9H00570असा 

आह.ेज.ुवा.�क.अ.ं 15,000/- � एकुण  अशी व�रल वण�नाची व 

�कमतीची  हो�डा HF डील�स  कंपणीची मो.सा.� MH 20 EB 

2108   असा आहे.ज.ुवा.�क.अ.ं     �हणुन गु�हा दाखल. 
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12 
‹´Ö ¾ÖÖôãû•Ö गुर�-

93/2022 

कलम 379   

भा द वी  

  26/1/2022 
22.00 

जोगे�री 

रोडवर 

�कराणा 

दकुानाजवऴ 

08/2/202

2 रोजी 

14.45  वा 

संतोष क�डीराम 

पोट ेवय -34 वष� 

रा -मजुरी (चहा 

टपरी) रा-हनुमान 

मं�दरजवळ 

,िवटावा ता 

गंगापरु 

िज.औरंगाबाद  

अ�ात     पोह 
1282 

कासल� 

  �द.26/01/2022रोजी रा�ी 10.00वाजे�या समुारास जोग�ेरी 

रोडवर �कराणा दकुानासमोर माझी मोसा ह�डल-लक क�न उभी 

केली.व दहा िमिनटांत सामान घेवनु दकुानाबाहेर आलो असता मला 

माझी मोटार सायकल मी लावले�या �ठकाणी �दसनु आली नाही.  

ते�हा माझी खाञी झाली �क माझी मोटार सायकल कुणीतरी अ�ात 

इसमान े�वत:�या फाय�ासाठी लबाडी�या इरा�ाने चो�न नलेी 

आह.े  

मा�या मो.सा.चे वण�न खालील �माण.े1) 15,000/- � �क  बजाज 

CT 100  कंपणीची मो.सा.� MH 20 DZ 3814   असलेली लाल  

रंगाची  मो.सा.िजचा चेिसस.नं. MD2A18AZ3GWM02402 

इंिजन न-ं  DUZWGM39937 असा आहे.ज.ुवा.�क.अ ं15,000/- � 

एकुण          

13 
‹´Ö ¾ÖÖôãû•Ö गुर�-

94/2022 

कलम 
279,304- A 

,337,338 भा 

द वी सह 
134 

मोवाअिध 

06/2/2022  
03.30 
ितसगाव 

चौफुली 

सर�वती लॉन 

मुंबई हायव े

08/02/20

22   रोजी 

17.43  वा 

परमे�र अशोक 

गायकवाड वय -

27 वष� धदंा- 

मजुरी रा- 

कंुभेफळ 

ता.िज.औरंगाबाद  

टाटा कंपनीचा 

एक कंटेनर �. 
MH 46 BB 

4483  “ÖÖ “ÖÖ»Ö ú 

    
¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö 
¯ÖÖÝÖÖê™êü 

�दनांक 06/02/2022  रोजी द.ु02.00 वा स ुमी  व माझा चुलत भाऊ 

नामे मंगशे गायकवाड काही कामािनिम� रांजणगाव येथील मंगेश 

याचे सासरे नाम ेअशोक जाधव यांचे घरी जाणेकरीता  मी व मंगेश 

असे माझी TVS �टार िस�ट कंपनीची मोटारसायकल �.MH 20 

FW 6628 ने आमचे राहत ेघ�न  सोलापुर धुळे हायवेन ेितसगाव 

चौफुली माग� जात असताना द.ु03.30 वाजे�या समुारास आ�ही 

ितसगाव चौफुली�या पुढ ेकाही अंतरावरील सर�वती ला�ँस जवळ 

गेलो असता आमचे मागुन येणा�या धुळे�या �दशनेे जाणारा टाटा 

कंपनीचा एक कंटेनर �. MH 46 BB 4483�या चालकान े�या�या 

ता�यातील कंटेनर �क ही भरधाव वेगान ेिन�काऴजीपणाने चालवनु 

मी चालवत असलेली माझी मोटारसायकल �.MH 20 FW 6628 

�या मागील बाजुन े जोरात धडक  मार�याने मी  मा�या 

मोटारसायकलसह रोड�या डा�ा  बाजुला पडलो व �करकोळ 

जखमी झालो.माझ ेमोटार सायकलवर माग ेबसललेा मंगेश शषेराव 

गायकवाड  माझा भाऊ हा गंभीर जखम◌्ी होवुन मरण ्पावला   

�हणुन गु�हा 

 

 

 
 

14 
‹´Ö ¾ÖÖôãû•Ö ü गुर�-

95/2022 
�दनांक 
04/02/2022 

�दनांक 
08/02/20

रवी पांढुरंग 

राठोड वय 41 

अ�ात     ¯ÖÖêÖÖ 

1798  ú 

  �दनांक 04/02/2022 रोजी राञी 7.00 वाजता�या सुमारास माझी 

मोटर सायकल MH-21-BB-0327 एच एफ िड�कस ही घरा�या 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


                          ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸ÓüÓÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 09/02/2022  “Öê ³ÖÖÝÖ 1 ŸÖê 5  ÝÖã®Æêüü  †ÖœüÖ¾ÖÖ 

  

 

  

                                             
                                                Sd/- 

                              (×¾Ö¿ÖÖ»Ö œãü´Öê) 
                              ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ÝÖã®Æêü) 

                              ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü 
                              Ûú×¸üŸÖÖ 

 

 

कलम 379   

भा द वी 

रोजी राञी 
7.00 

वाजता�या 

सुमारास µÖã 

³ÖÖ̧ üŸÖÖ Ö¸ü  ú´Ö»ÖÖ¯Öã¸ü 
¸üÖê› 

22 रोजी 

19.12 वा 

वष� धदंा - 

खाजगी नोकरी  

रा. मुळ गांव 

इ�कमटँ�स 

कलनी जुना 

जलाना ह.म.ु �यू 

भारतनगर 

कमळापूर रोड 

रांजनगांव श.ेप.ु 

ता.गंगापूर 

िज.औरंगाबाद  

खाली ह�ँडल लक क�न उभी क�न ठेवली होती. �या नंतर �दनांक 

05/02/2022 रोजी सकाळी 06.00 वाजता�या समुारास उठलो 

असता मला मा�या घरा�या खाली मोटर सायकल पाहीली असता 

�दली नाही. ितच े वण�न खालील �माण े 1)60,000/-    मोटर 

सायकल MH-21-BB-0327 एच एफ िड�कस काळया रंगाची व 

लाल प�ा असललेी  िजचा चेसी  नंबर MBLHA11ATG9J198 

50,इंजीन न.ंHA11EJG9J45536, असा असलेली  अशा वरील 

वण�नाची मोसा चो�न नलेी �हणुन गु�हा. 
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