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कलम 304 (A)भादंवी  31/07/2021 

रोजी 23.30 
वा सु औबाद 
बायपास येथे 
पटेल 
लॉ ससमोरी
ल रोडवर 
गुडलक 
हॉटेल या 
समोर  08/11/2021 

रोजी 20.51 
वाजता  देिवदास छगन 

राठोड, वय 53 
वष, वसाय-
नोकरी, पोलीस 
हवालदार, ब ल 

मांक 521, 
नेमणुक पोलीस 
ठाण ेसातारा, 
औरंगाबाद.   किलमु ला 

हिमदउ ला 
चौधरी वय 30 
वष, रा. म नं. 274, दा 
मि जदजवळ, 
बैठीचाळ, 
िभवंडी ठाण े ×®Ö ¸Óü Ûú    पोउ

पिन 
गोरे  यातील आरोपी किलमु ला हिमदउ ला चौधरी वय 30 

वष, रा. म नं. 274, दा मि जदजवळ, बैठीचाळ, 
िभवंडी ठाण े याने याचे ता यातील आयशर 
टे पो मांक MH-04-HS-1433 िह भरधाव वेगात व 
िन काळजीपणे चालवुन दनांक 31/07/2021 रोजी 
रा ी 11.30 वाजे सुमारास औरंगाबाद बायपास येथे 
पटेल लॉ ससमोरील रोडवर गडुलक हॉटेल या समोर 
िडवायडरला धडक लागनु यात तो जखमी झाला 
होता. याचे वरसर जे जे णालय, मुंबई येथे उपचार 
चालु असतांना तो दनांक 05/08/2021 रोजी दपुारी 15.15 वाजता मयत झाला आह.ेमयत इसम नामे 

ी.किलमु ला हिमदउ ला चौधरी याने याचे 
ता यातीन वाहन भरधाव वेगात व िन काळजीपणे 
चालवुन िडवायडरला धडकुन वतः या मरणास 
कारणीभुत झाला आह े वगैरे मजकुराचे फयादीव न 
गु हा दाखल  2 •Ö.®ÖÝÖ¸ü 346/2021  

कलम  379 
भादिव द.07/11/2021रोजी 

सं याकाळी 11.00 
वाजता या 
सुमारास दगा 
रोडवर 
पा कजा 
रसवंती 
समोर  08/11/2021रोजी 04.04 

वा. गणेश सुरेश शेळके 
वय-21वष, धंदा - 
फोटो ाफर रा .
सहयोगनगर 
गणेश काँ पले स 
लाँट नं 01 

गारखेडा परीसर 
औरंगाबाद   अ ात ×®Ö ¸Óü Ûú 30,000/-  . क .

मो.सा.  .MH-20EH9543 
बजाज 
कंपनीची 
का या 
रंगाची लाल 
प ा 
असललेी 
प सर 150CCअस
लेली  

  पोह/1305ठ
बरे नमुद ता .वेळी व ठकाणी फयादी यांची यांची 

मो.सा.  .MH-20EH9543 बजाज कंपनीची का या 
रंगाची लाल प ा असलेली प सर 150CCअसलेली  ही 
कोणीतरी अ ात चोरटयान े  हँ डल लाँक  तोडुन 
वता या फायदयासाठी लबाडी या इरादयाने  चो न 

नेली आह े. हणुन गु हा दाखल क न  
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कलम 379 
भादिव  01/11/2021 

रोजी सकाळी 10.20ते 
सांयकाळी 10.30 वा सु 
ि मुत  चौक 
येथील कृ णा 
कले शन 
या दकुाना 

समोरील 
पा कगम ये 08/11/2021रोजी 14.13 

वा. ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß अ ात  ×®Ö ¸Óü Ûú 30,000  
कं.अँ टी
हा 5G  .MH-20,FK-6240 ही 

हो डा कं 
गो डन 
रंगाची 
असललेी 
अँ टी हा    पोहे

कॉ/666 
गाय
के नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी वरील 

वणनाची कंमतीची  अँ टी हा 5G  .MH-20,FK-624 ही द.01/11/2021 रोजी सकाळी 10.20ते 
सांयकाळी 10.30 वाजे या सुमारास फयादी ह ेकाम 
आटपुन दकुाना खाली पा कगम ये आली असता 
पा कगम ये उभी क न ठेवलेली  . अँ टी हा 5G  .MH-20,FK-6240 ही हो डा कंपनीची ही कोणी 
तरी अ ात चोर ाने हँ डल लॉक तोडुन चो न नलेी 
आह े हणुन गु हा दाखल  .  4 ¯ÖãÓ›ü×»ÖÛú ®ÖÝÖ¸ü 450/2021 

कलम 379 
भादवी  06/11/2021 

रोजी 13.00 
ते 14.00 वा . दर याण 
िव ानगर 
औरंगाबाद  08/11/2021 

रोजी 1709 वा.  सिचन जनाधन 
राठोड वय 28 
वष धंदा चालक 
रा, घारदोन तांडा 
औरंगाबाद  अ ात  ×®Ö ¸Óü Ûú    पोह/216 

शेख 
मो. नमुद ता वेळी  व ठकाणी यातील फयादी ह े नमुद 

वणनाची मोसा िवदया नगर येथील अिनल गु ा 
यां या घरासमोर हँ डल लाँक क न लावली असता ती 
कोणीतरी अ ात चोरटयाने वाता य अ थक 
फायदयासाठी चो न नेली आह े हणुन गु हा दाखल ÝÖê»ÖÖ´ÖÖ»Ö- मोसा  MH-20-ER-8934 हीरो कंपणीची 

लडर लस े कलरची अ.जु.वा. क. एकुण 22,000  
क ची 5 ¯ÖãÓ›ü×»ÖÛú ®ÖÝÖ¸ü 451/2021 

कलम 463 (A) 465, 467,468,471,420,120,िब, 405,406 
भादवी  27/01/2021 

रोजी 10.00 
वा. ते 
द.31/01/2021 रोजी 21.00 वा. 

सुमारास एन 4 िसडकौ 
औरंगाबाद  08/11/2021 

रोजी 20.06 
वा.  िहरास ग पीता 

िभसुजी जाधव 
वय 67 वष धंदा 
सेवािनवृत 
पोलीस अिध क 
रा, एन 4 िसडको  
औरंगाबाद  1)उ म िपता 

िभसुजी जाधव 2) 
कमलाबाई ा 
उ म जाधव रा 
ितवरंग 
तामहागाव िज 
यवतमाळ  3) 
िनतीन िपता 
उ म जाधव रा 
यवतमाळ  4) अँड 
रमेश िपता 
काशीनाथ पाटील 
िज यवतमाळ  5) ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß रा 

ीराम पुर पुसद 
िज यवतमाळ   

×®Ö ¸Óü Ûú    सपो
िन 
सो 
खटा
ण े
मो. नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपी  01ते 03 

यांनी आरोपी  04 व 05 यां या सोबत  संगणमत 
क न खोटे नाटे कागतप  तयार क न खोटया 
कागदप ाचा  उपयोग  रा ीय माहामाग   361 
नागपुर तुळजापुर या क पाकरीता संपादीत झाले य 
जिमनीचा मावेजा र म 2,11,32,764 पये ची 
फसवणुक केली हणुन गु हा दाखल  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 09/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  6 ×ÃÖ›üÛúÖê 722/2021  
कलम-324,323,504,506 
भादिव 

माण.े 07/11/2021
रोजी 21.00 
वाजता  
आयो यानग
र येथील 
ए या 
वेलस 

िसडको N-7 
औरंगाबाद. .08/11/21 

न द .42 
वेळ 18.24 .अजय सदाशीव 

पैठणे वय-30वष 
धंदा-मजुरी रा-
िसडको N7 
आयो यानगर 
औरंगाबाद. .आ द य पंटु 

दिहवाल रा- 
इं दरा माकट 
िसडको N-7औरंगाबाद. ×®Ö ¸Óü Ûú    मपो

ना/1942 
पटेल   नमुद ता. वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने जु या 

भांडणा या कारणाव न यातील फयादीस िशिवगाळ 
क न हणाल ेक , तु पोलीसात दललेी त ार परत घे 
नाहीतर तुला मी पा न घेईल अशी धमक  देऊन  
हाताचापटाने मारहाण केली व तेथेच र यावर   
पडललेा दगड उचलनु फयादी या  डो यात मागील 
बाजुस  चार- पाच वेळा मारल ेव  छातीवर, त डावर , 
ओठावर,गडु यावर  दगडाने मारहान क न दखुापत 
केली आह.े वगरैे मचकुराव न गु हा दाखल  7 ×ÃÖ›üÛúÖê 723/2021  

कलम 279,427 
भादवी 08/11/2021 

रोजी 14.30वाजे
या सुमारास 
माईल युस 

सटर 
समोरील 
रोडवर 
हडको N12 
औरंगाबाद. 08/11/21 

न द .45 
वेळ 19.54 िवकास 

गोरखनाथ खटके 
वय-33 वष धंदा - 
नोकरी रा.पोलीस 
औरंगाबाद  WAGNOR 

कार .  MH-20 FU-4176  
चा चालक नाव 
व प ा माहीत 
नाही. ×®Ö ¸Óü Ûú    सफौ 

दांगो
डे   नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील फयादी ह े पो टे 

ांतीचौक  गु.र.न 589/2021 कलम 363 भा.द.िव 
मधील अपहरण झाले या मुलीचा शोध (तपास) करण े
कामी माझी  कार .MH-20-FU-2524 हीन े ट. ही 
सटर प रसरात दपुारी 02.30 वाजता माईल युस 
सटर समोरील रोडने  शदर टी कडे पॉईटकडे जातांना 
पाठीमागुन येणारी WAGNOR कार .  MH-20 FU-4176 हीचे चालकान े याचे ता यातील कार ही 
हयगयीने व िन काळजीपणाने  चालवुन माझे कारला 
पाठीमागुन जोराची धडक देवुन कारचे पाठीमागील 
भागाचे  अदंाजे 10000 पये कमतीचे नुकसान केल े
आह े हणुन गु हा दाखल  8 ‹´Ö. ¾ÖÖôãû•Ö 1092/21 

कलम 324,323, 504,34 
भादंिव 07/11/2021 

सं याकाळी 07.30 
वाजताचे 
सुमारास 
माझे 
घरासमोर 
ग लीम ये 
रांजणगाव 
शे.पु. येथे   08/11/2021 

रोजी 00.33 
वाजता  शेख लाल शेख 

चाँद वय 57 वष 
वसाय - 

ठेकेदार (िम तरी) 
जात- मु लीम 
रा.सावतामाळी 
मंदीरासमोर,रांज
णगाव शे.पु. 
ता.गंगापुर 
िज.औरंगाबाद  आकाश िभमराव 

पंडीत व रा ल 
उदावंत रा. सदर  ×®Ö ¸Óü Ûú    पोउ

पिन 
पागो
टे  यातील फयादी ह े यां या कुटुंबासह घरा या समोर 

बसल ेअसता फयादी यांचे घरा या समोर ग लीम ये 
यातील आरोपीतांनी मोठ-मो ाने आरडा -ओऱड 
क न एकमकाना िशवीगाळ क न भांडण करत होत.े 
यावेळी फयादी यांना ग लीम ये भांडण क  नका 

असे समजावुन सांगुन माझे घरासमो न काही 
अंतरावर घेवुन जात असतांना यांनी फयादीस 
िशवीगाळ कर यास सु वात केली. हाता चापटाने 
मारहान क न एकाने दो ही हात पकडले व याचे 
सोबत या साथीदाराने यांचे हातातील धारदार 
लोखंडी कटर ने फयादी यां या  डा ा गालावर मा न 
जखमी केल ेव तो पळुन गेला. हणून गु हा  
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कलम 380,454,457 भादंिव 05/11/2021 

रोजीचे 13.00 ते 06/11/2021 
रोजीचे 08.00 वा 
दर यान 
िशवनेरी 
कलनी 
िश क नगर 
रांजनगाव 
शे.पु. 
ता.गंगापूर 
िज.औबाद   

08/11/2021 
रोजी 16.54 
वाजता  गणेश रमेश 

पाटील वय 29 
वष धंदा खाजगी 
नोकरी 
रा.तारखेडा 
ता.पाचोरा 
िज.जळगांव ह.मु. 
िशवनेरी कलनी 
िश क नगर 
रांजनगाव शे.पु. 
ता.गंगापूर 
िज.औरंगाबाद  

अ ात ×®Ö ¸Óü Ûú    पोउ
पिन 
ओग
ल े न.ता.वेळी व ठकाणी यातील फयादी ह े दवाळी 

िनमी ाने घराला कडी क डा लावून गावी गेल ेअसता 
कोणी तरी अ ात चोरटयान े लबाडी या इरा ाने 
वत या फाय ासाठी फयादीचे घराचे क डा 

तोडूनआत  वेश क न फयादी यां या घरातील  ÝÖê»ÖÖ´ÖÖ»Ö- 1)70,000/- एक Dell कंपनीचा लँपटप  
याचा Hostname VP4-QA, Model- Dell latitude 3380  S/N JC7MNJ2,Mac Address :- 6C:F4:20:52:41:53, का या रंगाचा लँपटप 

जु.वा. कं.अ.ं2)3600/-  एक YU YUREKA े रंगाचा 
मोबाईल हँ डसेट असा असललेा जु.वा. कं.अ.ं73,600/- 
एकुण कंमत अंदाजे   असा वरील वणनाचे व 
कंमतीचा लँपटप व एक मोबाईल कोणी तरी चो न 

नेला आह.े         10 ×ÃÖ™üß “ÖÖîÛú 535/2021 
कलम  
भारतीय 
ह यार 
कायदा 
कलम  4,25 07/11/2021

रोजी 23.20 
वाजता  
रंगीनगेट 
लेबर काँलनी 
औरंगाबाद द.08/11/2021रो

जी 01.25वा.
दाखल फयादी नामे-

मजीत दगडु पटेल 
वय 40 वष धंदा 
नोकरी पोना/ 1190ने पो. टे. 
िसटीचौक 
औरंगाबाद शहर  आरोपी नामे-

आक ब उफ 
गो डन302 
िपता युनुस 
कुरेशी वय20वष 
रा.िस लेखाना 
क ा थान समोर 
पैठणगेट 
औरंगाबाद  ×®Ö ¸Óü Ûú    पोउ

पिन 
उ द
व 
हाके खुलासा- नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील फयादी ह े

टाफसह पो. टे ह ीत पे ोल ग करत असतांना यातील 
आरोपी,हा दनांक-07/11/2021 रोजी 23.20 वाजता 
रंगीनगेट लेबर काँलनी औरंगाबाद येथे यातील आरोपी 
नामे आक ब उफ गो डन302 िपता युनुस कुरेशी 
वय20वष रा.िस लेखाना क ा थान समोर पैठणगेट 
औरंगाबाद हा सावजिनक रोडवर िवनापरवाना 
बेकायदेिशर र या वरील वणनाचा रँ बो चाकु  
बाळगुन काहीतरी शरीरािव दाचा गंभीर व पचा 
गु हा कर या या उ ेशाने फरत असतांना िमळुन 
आला हणनु   गु हा दाखल   
िमळाला माल  – 1)150-00  कमतीचा एक  धारधार 
रँ बो चाकु का या पा याचा    एका बाजुने तेजधार 
दसु-या बाजुने   दाते असललेा याचे पाते   अंदाजे  9 
इंच लांबी ं दी 2इंच  ला टीकची मुठ 5इंचलाबीची  
का या रंगाची मुठीला पाठीमागे टीलचे गोलाकार 
टोक असलेली   क.अ   150-00 पये क.अ. 
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कलम 452,324, 323,504, 506 ,427,34,भा
दवी गु.घ.ता.वेळ.

ठ- द. 07/11/2021 
रोजी रा ी 07.00ते07.30वाजेचे 
सुमारास 
नारळीबाग  
औरंगाबाद द.08/11/2021रो

जी 01.25वा.
दाखल ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß आरोपी-  

१)योगशे नाडे 
२)मुकेश ब सी 
नाडे,३),राजेश 
ब सी नाडे व 
याचे वडील 

४)ब सी 
िव नाथ नाडे 
सव रा. सदर  ×®Ö ¸Óü Ûú    पोह/1549गा

यक
वाड   खुलासा-    नमुद ता वेऴी व ठकाणी यातील फयादी 

व आरोपी ह े ना याने स खे भाऊ भाऊ असुन ते 
एकमेकाचे शेजारी शेजारी राहतात यातील  फयादी 
ही बाहरे दोरीवर वाळत घातलले ेकपडे आण यासाठी 
आली असता यांचे घरासमोर राहणारा  योगेश नाडे 
याने फयादीस जु या भांडणाचे कारणाव न िशवीगाळ 
कर यास सु वात केली ते हा फयादी ही ितचे घरात 
गेली असता  यातील आरोपीतांनी संगनमत क न 
फयादीचे घरात घुसुन फयादीस व ितचे पती,नंनद 

जावई,मुलगा,व मुलीना लाथाबु याने मारहान क न 
यातील आरोपी .3याने फयादीचे जावई बाबासाहबे 
रोकडे या या डा ा पाया या नळगीवर ल खडी सळई 
मा न व घरातील सामानाची नासधुस क न िजवे 
मार याची धमक  दली वगैरे मजकुराचे फयादी व न 
गु हा दाखल  12 ×ÃÖ™üß “ÖÖîÛú 537/2021 

कलम 324, 323, 504, 506 ,34, 
भादवी 07/11/2021 

रोजी रा ी 19.00वाजेचे 
सुमारास 
नारळीबाग  
औरंगाबाद 08/11/2021रोजी 03.42वा.

दाखल फयादी- राजेश 
ब सी नाडे वय 26 
वष ावसाय 
मजुरी  रा. 
नारळीबाग 
अबांअ सरा 
टॉक जचे 
पाठीमाग े
औरंगाबाद  आरोपी-  

१)उ म  नाडे 
२)बाबासाहबे 
रोकडे  ,३),तेजस 
नाडे व  सव रा. 
सदर  ×®Ö ¸Óü Ûú    पोह/1549 

गाय
कवा
ड  खुलासा-    नमुद ता वेऴी व ठकाणी यातील फयादी 

व आरोपी ह ेएकमेकांचे नातेवाईक  असुन ते  शेजारी 
शेजारी राहतात यातील आरोपी ह े फयादीचे वडीलास 
हणाला क  तु ही पोलीस टेशनला माझे िव द 

त ार दे यास का गले ेहोत ेया कारमआव न फयादीचे 
आईवडीलांना िशवीगाळ कर यास सु वात केली  
ते हा फयादी  व याची वहीणी ह ेभांडणाचा आवाज 
ऐकुण घरातुन  बाहरे आलो.ते हा आरोपी नामे तेजस 
नाडे याने फयादीचे वडीलास लाकडी दां ाने 
मारहाण केली व आईस लाथाबु याने मारहाण क न 
िशवीगाळ केली ते हा फयादी व याची वहीणी भांडण 
सोडिव यास गेले असता फयादीस आरोपी नामे 
बाबासाहबे रोकडे याने डा ा हाता या दंडावर भाजी 
काप याचा लहान चाकुने मा न जखमी केली  तसेच 
फयादीचे वहीणीस पण मारहान क न िशवीगाळ 

केली  . िजवे मार याची धमक  दली वगैरे मजकुराचे 
फयादी व न  गु हा दाखल    
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महा ाणी 
संरं ण 
अिध1995 
कलम- 5 अ,  5 ब,   9, ा यांचा 
छळ ती 
बंधक 
अिधिनयन- 1960 कलम- 11,  मोटर 
वाहन 
अिध1988 
कलम- 66, 192,भादिव 
कलम- 34.   

दनांक 07/11/2021 
रोजी  20.00 
वा. 
सुमारास,नारे
गाव चौक  
औरंगाबाद   द. 08/11/21  

वेऴः- 00:28 गौरव ीिनवास 
धु पड वय- 30 
वष वसाय- 

ापार/ 
समाजकाय रा- RB लँ डमाक  
लॅट नं- 15 चौथा 

मजला 
योतीनगर 

उ मानपुरा 
औरंगाबाद  १) ई ान 

ई माईल पठाण 
वय 25 वष धंदा- 
चालक रा- 
पंपरी राजा 

ता.िज. औरबाद    
२)शाहीद अ वर 
शेख वय- 19 वष 
रा- पंपरी राजा 
ता.िज. औबाद   
३)  फरोज 
कुरैशी रा- 
िचकलठाणा 
औरंगाबाद  

×®Ö ¸Óü Ûú    पोउ
पिन 
जाध
व  वाहन . MH- 48 T-7663 पांढ या रंगाची याम ये 

सहा गोवंश (गाय)  दाटीवाटीत गोवंशीय जनावरे 
दाटीवाटीने िनदयतेन े क बुन, वाहतुक क न सदर 
जनावरे अवै द क लीसाठी  फरोज कुरैशी रा- 
िचकलठाणा औरंगाबाद यां या घरी क लीसाठी घेवुन 
जातांनी िमळुन आल.े ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö -गोवंशीय जनावरे180000/ . व   म हं ा बोलेरो िपक-अप . MH- 48 T-7663 
पांढ या रंगाची 2,50,000/ . एकुन4,30,000/- . 14 ‹´Ö. ×ÃÖ›üÛúÖê गुरन.ं 462/2021 

कलम-  324,323, 504,506, 34 IPC. 06/11/2021 
रोजी 22.00वा. 
सुमारास, 
पटेलनगर, 
मोक या 
मौदानात, 
नारेगाव , 
औरंगाबाद. 08/11/2021  रोजी 10.59 

वा.   बबलु मंसुर पठाण 
वय21वष धंदा-
मजुरी रा. 
पटेलनगर 
नारेगाव, 
औरंगाबाद  1) इ ान पुण 

नाव मािहत 
नाही  2) लाला पठाण 
पुण नाव मािहत 
नाही दो ही रा. 
पटेलनगर, 
नारेगाव, 
औरंगाबाद ×®Ö ¸Óü Ûú - -  पोना/1681 

अश
द  यातील फयादी व आरोपीत ह े एकमेकांचे ओळखीचे 

असुन एकाच ग लीत राहतात. आरोपीतांनी संगणमत 
क न फयादीस,”तुने फरीद इनके घरका काम चाल ुह ै
वहॉचे सलीया य  चुराया?' असे हणुन संगणमत 
क न फयादी सोबत वाद घालुन फयादीस िशिवगाळ 
क न हाताचापटाने मारहाण क न दोघांनी 
यांचेजवळ असले या बेस बॉल या बॅटन े फयादी या 

दो ही पायावर व डावे हातावर  मारहाण क न  
जखमी क न  जीवे मार याची धमक  दली हणनु 
गु हा दाखल. 15 ‹´Ö. ×ÃÖ›üÛúÖê गु.र.न. 463/2021 

कलम 379 
भादवी .04/11/2021 

चे 21.00ते 05/11/2021 
चे 11.00 वा. 
दर यान 
िसडको 
बस टँड यापा
कगम ये 

डी.पी. जवळ,  08/11/2021  रोजी 14.20 
वा.  शेख अ फाक शेख 

मुसा वय 55वष 
धंदा- नोकरी रा. 
कटकटगेट, लॉट .66,उ मािनया 
म जीदजवळ, 
औबाद   अ ात ×®Ö ¸Óü Ûú 20,000/- 

जु.वा. क.अ.
महारा  
रा य माग  
प रवहन 
महामंडळा
ची  बस चे 
बॅटरी   पोना/606 

अव
चार   नमुद ता.वेऴी व ठकाणी महारा  रा य माग  

प रवहन महामंडळाची  बस .MH-06-BW-4368 
ही चालक शेख युनुस (चालक .20775)यांनी उभी 
केलेली असतांना कोणीतरी अ ात चोर ाने सदर 
बस या वरील वणना या बॅट-या लबाडी या इरा ाने 
चो न ने या हणुन गु हा दाखल. 
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कलम 379 
भादवी 03/11/2021 

रोजी  14.00 
ते 15:00  
वादर यान  
क ीज ते 
सावंगी 
रोडवरील 
महाल पं ीकडु
न िचकलठाणा 
बाजाराकडे 
येणारे 
रोडवरील 
पुलाजवळ, 
औरंगाबाद. 

08/11/2021  रोजी 19.24 
वा.   सं दप दलीप 

जाधव वय29वष 
धंदा-मजुरी रा. 
तीसगाव 
ता.िज.औरंगाबाद  अ ात ×®Ö ¸Óü Ûú 35,000/- . 

कंमतीची  HF डील स 
मो.सायकल  .  MH-20 ES-9451,           पोह/1055 

शेजु
ळ  नमुद ता.वेळी व ठकाणी यातील फयादी यांनी यांची 

नमुद वणनाची व  कंमतीची मोटर सायकल ही पे ोल 
संप याने हँ डल लाँक न करता उभी क न पे ोल 
आण यासाठी गेले असता कोणीतरी अ ात चोर ान े
सदर मोटर सायकल लबाडी या इरा ाने चो न नेली 
हणुन गु हा दाखल. 17 िज सी 445/2021 

कलम 379,भादवी 
माण.े 04/11/2021 

रोजी सकाळी 05.30 ते 05.45 वा.सु. 
जुना 
म ढा,भवानी
नगर.ग.न.07,औरंगाबाद.   08/11/ 2021 

रोजी 13.23वा. शशीकांत 
ध डीराम गोसावी 
वय 37 
वष. वसाय.खा.
नोकरी .रा. जुना 
म ढा,भवानीनगर.ग.न.07,औरंगा
बाद.  अ ात ×®Ö ¸Óü Ûú 6000/ पय 

एक 
मोटारसाय
कल. ं .MH-20-AX-908 पे डर 
लस 

का या 
रंगाची    पोहे

कॉ/1119 
जेढर खुलासा - नमुद ता.वेऴी व ठकाणी यातील फयादी 

यांची नमूद वणनाची जुनी वापरती 6000/ कंमतीची  
मोटरसायकल  कोणीतरी अ ात चोर ाने  वत: या 
फाय ासाठी लबाडी या इरा ाने चो न नेली आह.े 
हणुन गु हा दाखल क न पुढील तपास मा. व र  

पो.िन. सो. यांचे आदेशान ेपोहकेॉ/1119 जेढर यांचे कडे 
दल.े 18 िज सी 446/2021 

कलम 379,भादवी 
माण.े 07/11/2021 

रोजी रा ी 11.00 ते 
द.08/11/2021 रोजी 

सकाळी 06.00वा.सु. 
ग.न.B-03 
संजयनगर,
औरंगाबाद.     

08/11/ 2021 
रोजी 15.09 
वा. अजुन पंिडत 

गायकवाड वय 30 
वष. वसाय-

य हर.रा.ग.न.B-03 
संजयनगर,औरंगा
बाद.   अ ात 08/11/2021  2133 3,00,000/

पय एक 
अशोक 
लेल ड 
दो त िमन 
क ं . MH -20-DE-7014. म 

रंगाची 
जीचा.   सफौ/रा

ठोड खुलासा - नमुद ता.वेऴी व ठकाणी यातील फयादी 
यांची नमूद वणनाची जुनी वापरती 300,000/ कंमतीची  िमनी क  कोणीतरी अ ात 
चोर ाने  वत: या फाय ासाठी लबाडी या 
इरा ाने चो न नलेी आह.े हणुन गु हा दाखल क न 
पुढील तपास मा. व र  पो.िन. सो. यांचे आदेशान े
सफौ/राठोड यांचे कडे दल े
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डी गुरन ं445/2021 

कलम 325,323,504,34 
भादवी  द-07/11/2021 रोजी 

सायंकाळी 07.15 वा.सु  द-08/11/2021 
रोजी 00.36 
वा. अजुन दामोदर 

साबळे वय50 वष 
वसाय- शेती 

रा. संजयनगर 
गनं.18 समोर 
मुकूंदवाडी 
औरंगाबाद  संतोष दलीप 

सुरडकर, 
संघपाल उफ 
ल ा मोरे , ेम 
सुरडकर व 
िवमल सुरडकर ×®Ö ¸Óü Ûú    पोह/1573एस.एन. 

आहे
रकर  यातील  फयादी यांनी कळिवळे क ,इसम नामे   -संतोष दलीप 

सुरडकर, संघपाल उफ ल ा मोरे , ेम सुरडकर व िवमल 
सुरडकर यांनी जु या भांडणा या कारणाव न यातील 
आरोपीतांनी फय दीस द.05/11/2021 रोजी झाले या 
भांडणाचा राग मनात ध न फयादी या  घरासमोर दा  िपवुन 
दारात उभे रा न िशवीगाळ केली  तसेच फयादीचा  मुलगा 

शांतयास मारहाण क  लागले  ते हा यातील फय दीने यांना 
का मारहाण करता असे समजावुन सांगत असतांना यातील 
आरोपी नामे िवनोदने  फयादीची  ग ी पकडली व संतोषने 
हाताने व बु याने त डावर मा न यातील फय दीयांचा  दात 
पाडला व ेम सुरडकर या या हातात चाकु अस याने यातील 
आरोपी  घाबर यामुळे पो टे येथे आले व त ार दली हणुन  ग 20 मुकूंदवा

डी गुरन ं446/2021 
कलम 302 
भादवी 07/11/2021 रोजी 07.30 द-08/11/2021 

रोजी 17.48वा. अजय नारायण 
राठोड वय  44 
वष धंदा पोलीस 
नाईक ब.नं.1034 
ने पोलीस ठाण े
मुकुंदवाडी 
औरंगाबाद,शहर  अनोळखी  ×®Ö ¸Óü Ûú    पोउ

पिन 
एस.
जी.
काळे  द.07/11/2021 रोजी सकाळी 09.00 ते 21.00 वा.पावेतो 

माझी िबट ं .02 म ये डयूटी असतांना पोलीस ठाणे अंमलदार 
सफौ दशेमुख यांनी अक मात मृ यु ं मांक 61/2021 कलम 174 CRPC माण े दाखल क न सदर अ.मृ.ची पुढील कायवाही 
चौकशी कामी आमचे कडे दली. आ ही सदर अ.मृ.ची MGM 
हॉ पीटल येथील MLC रपोट म ये मयत नामे सुिनता पोपट 
िशनगारे वय-39 वष रा.ग ली नं.11 जयभवानीनगर, 
मुकुंदवाडी, औरंगाबाद ही द.07/11/2021 रोजी 07.30 वा.सु. 
ितचे पती नामे पोपट रामराव िसनगारे यांनी ितस बेशु द 
अव थेत हॉ पीटल म ये औषधोपचार कामी दाखल के याने 
डॉ टरांनी सदर बेशु द महीलेस तपासुन मयत घोषीत केले व 
ितचे ेतावर शविव छेदन कर याचे आदशे दले. आ ही MGM 
हॉ पीटल औरंगाबाद येथे सदर मयत महीले या ेताची दोन 
पंचा सम  पाहणी केली असता ित या वर या ओठावर 
खरचटलेले, त डातुन थुंक  व लाळ व उज ा जबडयावर व 
नाकावर खरचटलेले दसले. तसेच मयत महीले या गळयावर 
समोरील बाजुस दोन काळे-िनळे ण अस याच े दसुन आ याने 
आ ही सिव तर ई े ट पंचनामा केला. सदर महीले या ेतावर 
शविव छेदन कर यासाठी ितचे ेत घाटी दवाखाना औरंगाबाद येथे 
नेवुन दाखल केले. तेथे वै क य अिधकारी यांना शविव छेन होवुन 
अिभ ाय िमळणे बाबत प  द यान ेवै क य अिधकारी यांनी PM NO.2156/21 द.07/11/2021 वेळ 03.20 त े04.20 PM अ वये 
सदर महीले या ेतावर शविव छेदन क न ाथमीक शविव छेदन 
अहवाल (गळा दाब यान े मृ यु) असा अहवाल दला आह.े तरी 
महीला नामे सुिनता पोपट िशनगारे िहचा गळा दाबुन खुन 
झा याने िन पण झा याने गळा दाबना या  िव  माझी 
कायदशेीर फयाद आह.े   
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652/2021
कलम 379 
भादवी  02/11/2021 

रोजी 21.30वा ते 22.00वा.दर
यान   

तापडीया 
ाऊंड 

औरंगाबाद  दनांक 08/11/202रोजी 16.08 रा ल पंढरीनाथ 
राठोड वय 28 
वष धंदा खाजगी 
नौकरी रा एऩ 6 
िसडको संह गड 
कॉलनी   अ ात  ×®Ö ¸Óü Ûú     

पोह/1668 
भोक
रे 
यांचे
कडे 
दल.े   खुलासा-नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील फयादी 

यांनी याची व रल वणनाची मो.सा ही नमुद ठकाणी 
उभी केलेली ती कोणीतरी अ ात चोर ाने हँ डलाँक 
तोडुन वता या फाय ासाठी चो न नलेी आह े वगैरे 
मजकुराचे फयादी व न मा पोिनसो यांचे आदेशआन े
गु हा दाखल क न तपास कामी पोह/1668 भोकरे 
यांचेकडे दल.े  ÝÖê»ÖÖ´ÖÖ»Ö-1)एक प सर 150 लॅक 
िस हर रंगाची गाडी नं  MH.20.FA0219 अ या 
वणना व जु.वा. कं.अ.ं    20,000/- पये 22 ²ÖêÝÖ´Ö ¯Öã¸üÖ 449/2021 

कलम  135 
म.पो.का.  द 07/11/2021 

रोजी 21.30 
वा.सु. 
दर यान 
अिमत 
भुईगळ 
यां या 
आँ फस 
जवळ कलेअ
क औरंगाबाद द 08/11/2021 वेळ 00.17 वा हदैर अ दलु 

खालीक शेख वय 51 वष धंदा 
नौकरी 
पोना/1094  नेम. 
पो. टे. बेगमपुरा 
औरंगाबाद (शहर)  स यद फैसल 

उफ तेजा स यद 
एजाज  रा. 
अिमत भुईगळ 
यां या आँ फस 
जवळ कलेअक 
औरंगाबाद   िन

रं
क     पोह

काँ/526 
सोन
वणे   नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपी हा मा. 

आयु  सो औरंगाबाद शहर यांचे कायालयीन 
जा. .िवशा-5/आदेश/औ.बाद/2021-3371 औरंगाबाद 
शहर द. 26/10/2021 अ वये  चे श  बंदी आदेशाचे 
उ लघंन क न धारधार श  चाकू िवनापरवाना 
बेकायदेशीर बाळगातांना िमळुन आला हणुन बाजुस 

माण ेमा. पोिन सो यां या आदेशान ेDO पोउपिन ी 
गात मॅडम  यांनी गु हा दाखल क न पुढील तपास 
कामी पोहकाँ/526 सोनवणे  यां याकडे दला.   23 ²ÖêÝÖ´Ö ¯Öã¸üÖ 450/2021 

कलम 454,457,380भादवी  07/11/2021 
रोजी दपुारी 02.00 वा. ते 
दनांक 08/11/2021

रोजी सकाऴी 07.00वाज
ता N-13भारतनगर Cसे टर 
हडको कॉनर 
औरंगाबाद 

08/11/2021 वेळ 18.52 वा   -  दपक ीचंद 
पवार वय 28वष  
धंदा .पो टमन 
रा.N-13भारतनगर Cसे टर हडको 
कॉनर औरंगाबाद   अ ात  िन

रं
क  एकुण 1,64,100/-

पये 
कमंतीचे 

सो याचे 
दािगन ेव 
रोख र म   पोउ

पिन 
च
हा

ण नमुद ता.वेळी  व ठकाणी यातील फयादी व 
फयादी या शेजारी ह े घऱाला लाँकलावुन दवाळी 

सणािनिम  बाहरेगावी गेलेल ेअसतांना यांचे  वरील 
वणनाचे व कमंतीचे घरातील कपाटात  ठेवलेल े
सो याचे दािगने व रोख र म कोणीतरी अ ात 
चोरटयाने लबाडी या इरादयाने वतः या 
फायदयासाठी घरा या दाराचे  कुलुप तोडुन 
कपाटातील सो याचे दािगने  चो न नले े आह.े हणुन 
मा.पोिन सो यांचे आदेशान े  िडओ अिधकारी पोउपिन 
च हाण यांनी  गु हा दाखल क न पुढील तपास वतः 
करीत आहते   
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कलम 143,148,149,324,323,504,506 
भा.द.वी 

माण े
दाखल.  07/11/2021 

रोजी 
सं याकाळी 06.00 वा सु 
आ पालीनग
र िव ापीठ 
गेट समोर 
औरंगाबाद 08/11/2021 वेळ 22.18 वा  Ó́ Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 1) शंकर काकडे 2) अंकुश 

नगराळे 3) 4) 
सिचन दाभाडे 5)  शेख फईम 
सव रा  
आ पालीनगर 
िव ापीठगेट 
समोर 
औरंगाबाद   िन

रं
क  िनरंक    . 

पोउ
पिन 
राठो
ड नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील फया द व आरोपी ह े

एकाच मोह यात राहणारे असुन एकमेकाचे ओळखीचे 
आह.े फया द व फया दचे पती, दर यांचे सोबत  द 07/11/2021 रोजी सं याकाळी 06.00 वा सु झाले या 
भांडणाचा राग मनात ध न यातील आरोपीतांनी 
गैरकाय ाची मंडळी जमवुन िशवीगाळ क न 
लाथाबु यान ेमारहाण केली व िजवे मार याची धमक  
दली तसेच यातील आरोपी  5 याने या या 

हातातील चाकुने फया द या डावे हाता या 
कोप याजवळ मा न जखमी केल े आह.े वगैरे 
मजकुरा या MLC जबाबाव न  मा. पोिन सो यां या 
आदेशान ेिड.ओ. पोउपिन राठोड यांनी गु हा दाखल  


