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1 ˆÃ´ÖÖ®Ö¯Öã ü̧Ö 31/2022  

कलम  

65(ख) 

महारा� 

म�िनषेध

अिधिनयम. 

�द.09/02/2022 

रोजी 19.00 

वा.छोटामुर

लीधरनगर

उ�मानपुरा, 

औरंगाबाद 

�द.09/02/2

022 रोजी 

19.32 वा. 

संदीपान

.

 

देवीदास धम�  

वय - 30 वष�  

धंदा - नोकरी ( 

पोअ/2591) ने

पोलीस ठाणे 

उ�मानपुरा

औरंगाबाद शहर  

जगन�सग 

िजवन�सग

कलानी, वय 28 

वष�, �वसाय-

मजुरी, रा.छोटा

मुरलीधरनगर  

उ�मानपुरा, 

औरंगाबा 

    पोना/
886 

ब�हा

ट े 

 नमुद तारीख वळेी व �ठकाणी यातील आरोपीताने �याचे 

ता�यातील वरील वण�नाचा व �कमतीचा �ो�हीबीशन

गु��ाचा माल िवना परवाना बेकायदेशीर �र�या चोरटी िव��

कर�या�या इरा�ान े �वतः�या ता�यात व क��यात

बाळगतांना व िव�� करतांना िमळून आला �हणुन िडओ

अिधकारी सफौ आरके यांनी बाजुस कलमा �माणे गु�हा दाखल 

. .

.

 

×´ÖôûÖ»ÖÖ´ÖÖ»Ö 1800/- �.�क. दशेीदा� �भगरी सं�ा अस े लेबल

असले�या 180 ml �या 30 िसलबंद काचे�या बाट�या �यावर

िपवळे व लाल कागदी लेबल लावलेले �यावर दशेी दा� �भगरी

सं�ा  असे िलिहलेल े��येक� 60 �.�क. 

 00.00    �. �क. ची एक पांढ�या रंगाची गोणी जवुा .�क.अं    

  असा  एकु ण---1800/-�क. अं  येण े�माण े
2 ˆÃ´ÖÖ®Ö¯Öã ü̧Ö 32/2022   

कलम
324,323,504,
506 IPC 

09/02/2022 

रोजी 

सं�याकाळी 

06.00 वा.सु

ग�ु�दारा�या

पाठीमागे

मेहता बुक 

�टोअस� �या

समोर 

उ�मानपुरा

औरंगाबाद 

�द.09/02/2

022 रोजी 

22.42 वा. 

गरुवदंर�सग 

.

ि�तंम�सग

छतवाल वय 52 

वष� रा.गरेॅज

रा.घर नं 5-6-43 

�य ुउ�मानपुरा

औरंगाबाद  

अिजत िशलेदार 

वय 45 वष�

रा.गु��दारा�या

पाठीमागे 

उ�मानपुरा

औरंगाबाद 

    पोना/ 
18 

सोनव

ण े 

नमुद ता.वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दी व आरोपी हे 

एकमेकांचे ओळखीच े असुन नमदु आरोपी यान े �फया�दीस तु

मा�या पि��या नावाची  िच�ी गु��दा�या म�ये का टाकली या

कारणाव�न आरोपी यान े �फया�दीस िशवागीळ  क�न

हातचापटाने मारहाण के ली व िजवे मार�याची धमक� �दली व

बाजुला पडलेला दगड उचलुन �फया�दी याचे डो�यात मा�न

जखमी के ले �हणुन मा पोिन/सो यांचे आदेशान ेगु�हा दाखल . 
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3 ÃÖÖŸÖÖ ü̧Ö 37/2022 

कलम 122 

म. पो. 

कायदा . 

09/02/2022  

रोजी 22.00 

वा.सु  नाथ 

टाँवर , 

नाथनगर   

समोर, 

सातारा 

प�रसर 

औरंगाबाद  

�द. 

09/02/22रो

जी 23.08 

�फया�दी- �रतेश 

नारायण जाधव 

वय 32वष�  

�वसाय नोकरी  

पो.अंमलदार 

2798 नेमणुक पो. 

�ट.ेसातारा 

औरंगाबाद शहर  

आरोपी- �ितक 

संतोष िहवराळे 

वय 19 वष�  रा. 

�ांती चौक 

औऱंगाबाद 

-     पोह 

/521 

राठोड  

यातील �फया�दी ह े   सातारा डायल 112 मोबाईल वाहनावर 

ह�ीत ग�त करीत असताना  यातील आरोपी हा  अंधारात 

आपल े आ�ती�व लपवुन आडोशाला उभा �दसला �हणुन 

�फया�दीस �याचा सशंय आ�यान े �फया�दीने  �यांना हटकले 

असता, तो पळुन जाव ुलागला ते�हा �फया�दीचा सशंय आधीक 

बळाव�यान े �फया�दीने �टाफसह �याचा पाठलाग क�न 

थो�ाच अंतरावर �यांना पकडुन �यांचे नाव गाव िवचारल े

असता, �यांनी काही एक समाधान कारक उ�र न देता 

उडवाउडवीची उ�रे �दली. �यांना पकडल े नसत े तर �यांनी 

न��च एखादा मालािव��दचा,चोरी अथवा घरफोडी सारखा 

गु�हा कर�या�या उ�ेशान ेसुया��त  त ेसुया�दयादर�यान आपल े

अ�ती�व लपवुन चेहरा झाकुन  िमळुन आला �हणुन आ�ही 

�यास पकडुन सोबत�या �टाफसह पो. �टे. ला आणुन �या�या 

िव��द महारा� पोलीस कायदा कलम 122 �माणेसरकार तफ�  

कायदशेीर �फया�द �द�यान ेगु�हा दाखल  
 
 

4 ÆüÃÖã Ô»Ö .20/2022 

कलम-

379भादिव  

गु.घ.ता.वेळ 

व �ठकाण-

�दनांक 

8/2/2022 रोजी 

राञी  8.00 त े 

�द  9/2/2022 

रोजी  

सकाळी   6.00 

वा रहाऴप�ी 

  तांडा येथील 

 गट  नं   26 

येथील शेतात  

�द
.09/02/

2022रोजी 
20.24 

�फया�दी   - शेख 

करीम ईनोस  

वय -27 वष� धंदा  - 

खाजगी  नोकरी 

रा .जटवाडा 

औरगाबाद   
 

आरोपी  -  अ�ात      सफौ/

साख

ळे 
 

याितल �फया�दी यांनी पो�टेल त�ार दीली का यातील 

�फया�दाच ेतीन  गाई व दोन बैल ह ेजनावरे शतेातील शेड म�य े

बांधुन �फया�दी  हे �द  8/2/2022 रोजी राञी   8.00 सुमारास घरी  

गेल ेअसता  व दसु-या  �दवशी  9/2/2022 रोजी सकाऴी   6.00 

वाजता  यवेुन शेताम�य े शेड म�ये पाहीले असता  �फया�दी  

मालक�ची  50000 �  क�मतीची  ितन गाई व दोन  बैल 

कोणीतरी  अ�ात  चो चोर�ाने �वता :�या  फाय�ासाठी 

लबाडी�या  ईरा�ान े  चो�न नेले आह े�हणुन वरील �माणे 

गु�हा दाखल  

ÝÖê»ÖÖ´ÖÖ»Ö  -8500 � क� एक  ढव�या  रंगाची गाय जीचे  दो�ही 

�शग ेसमोर आसलेली  व ते दो�ही �शग  ेसमो�  त�डास  

कापलेली असलेली   .7500  � क� एक  ढव�या  रंगाची गाय 

जीचे कपाऴावर लाल रंगाचा  �ठपका असलेली  व लाहन  

�शग े असलेली   9000  � क� एक  का�या    रंगाची गाय जीचे  

अंगावर व कपाऴावर   पाढरे  �ठपके असलेली   

 12500  � क� एक  लाल रंगाचा बैल �या�या खा�यावर व 

त�डाला  काळे रंगाचे �ठपके असलेला  
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 12500  � क� एक   ढव�या  रंगाचा बैल �याचे छोटे �शगे 

असलेलाएकुन   50000  � �कमतीच े

 
 

5 ²ÖêÝÖ´Ö¯Öã¸üÖ ग.ुर.न. न ं
14/2022 

कलम 380 

�माण े

दाखल  

02/02/2022रो

जी सकाळी 

07.00 वा द 

जयिभम    

नगर 

टाउनहॉल 

बाबा 

साहबेां�या 

पुत�या 

जवळ 

िज.औबाद 

09/02/2022 

रोजी 
19.08  

�फया�दी- अिनल 

साहबेराव �शदे 

वय 38वष� धंदा 

हॉटेल मँनेजर रा. 

जयिभम नगर 

टाउनहॉल बाबा 

साहबेां�या 

पुत�या जवळ 

िज.औरंगाबाद  

आरोपी-अ�ात      पोह 
2311 

तायड े 

खुलासा-न.ता.वळेी व �ठकाणी यातील �फया�दी यांचा वर नमुद 

वणा�नाचा  संमसग S21 कंपनीचा मोबाईल ह�ँडसेट कोणीतरी 

अ�ात चोरटयाने �वता: चे फाय�ासाठी लबाडी�या इरादयान े 

घराचे उघडे दारातुन सो�या व�न चो�न नेला आह.ेवगरेै 

मजकुराव�न मा. मा.पो.िन सो यां�या आदेशान े DO पोउपिन 

चौहान यांनी गु�हा केला. 

ÝÖê»ÖÖ´ÖÖ»Ö 1)48,000/-�.�कमंतीचा संमसग S21 कंपनीचा 

मोबाईल ह�ँडसेट �याचा IMEI no                       

                    355987190169457,358831690169459 �यात िजओ 

कंपनीच े  िसम काड� नं.9765970701. ज.ुवा.�क.अं 

6 ‹´Ö 
×ÃÖ›üÛúÖê 

ग.ुर.न.ं56/20

22 कलम 
279,427 

भादवी 

09/02/2022 

रोजी सकाळी 

11.00 वा.स.ु 

धुत 

हॉ�पीट�या 

थो�ा 

अंतरावर 

िशवनरेी 

हॉटेल समोर 

जालना 

रोडवर 

औरंगाबाद. 

�द.09/02/2

022  रोजी 
13.52 

वाजता. 

गुलाब महेबबु 

अ�दलु खालीद 

वय.52 वष� धदंा-

�ापार, रा.जामा 

मि�जद, 

माळीपुरा जुना 

जालना, 

िज.जालना.  

 कार �.MH 20 DJ 

2173 चा कार 

चालक 

-            पोह/1
055 

शेजळु
. 

खुलासा- नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दी हे 

औरंगाबाद जालना रोडने जात असतांना धुत हॉ�पीट�या 

थो�ा अंतरावर िशवनेरी हॉटेल समोर जालना रोडवर 

पाठीमागुन येणा-या कार �. MH 20 DJ 2173 �या कार चालकाने 

�या�या ता�यातील कार भरधाव वगेाने िन�काळजीपणे 

चालवुन �फया�दी�या कारला पाठीमागुन जोराची धडक देवनु 

�फया�दी�या कारचे नुकसान केल.े तसेच  कार �. MH 20 DJ 2173 

�या कार चालकान े �या�या ता�यातील कार �र�हस घेवनु 

�या�या पाठीमागील कार �. MH 20FG 2605 कारला पण धडक 

देवनु नुकसान केल े आहे. अशी �फया�दीने �फया�द �द�याव�न 

वरील नमुद कलमा �माणे िडओ अिधकारी पोउपिन/सोनिगरे 

यांनी गु�हा दाखल  
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7 ‹´Ö 
×ÃÖ›üÛúÖê 

ग.ुर.न.ं57/20

22 कलम 
324,323,504,

34 भादवी 

�द.09/02/2022 

रोजी रा�ी 

08.30 वा.स.ु  

सिचन 

संकपाळ 

या�या अंडा 

आमलेट�या 

हातगाडीवर 

िसडको बस 

�टँड जवळ 

औरंगाबाद. 

�द.09/02/2

022 रोजी 

वेळ 18.18 

वाजता. 

जीवन येडुबा 

भालेराव वय.35 

वष� धदंा-�लॉट 

खरेदी िव�� 

�वसाय 

रा.�ीजवाडी 
MIDC 

िचकलठाणा 

औरंगाबाद  

1)सिचन संकपाळ  

2)िनतीन 

संकपाळ 

            पोउप

िन/ना

गरे. 

यातील �फया�दी व आरोपी ह े एकमेकांचे ओळखीचे असुन 

�फया�दी ह े अंडा आमलेट खा�यासाठी अंडा आमलेट�या 

हातगाडीवर िसडको बस �टँड यथेे गेले असता, �फया�दीस 

सिचन संकपाळ व िनतीन संकपाळ यांनी अंडा आमलेट�या 

रािहले�या उधा�र�या पैशा�या कारणाव�न �फया�दीस 

िशवीगाळ क�न हाताचापटान ेलाथाबु�यांनी मारहाण क�न, 

आरोपी �. 1 यान े �फया�दी�या डा�ा हाता�या मनगटावर व 

पोटरीवर चाकु मा�न जखमी केल.े अशी �फया�दीन े �फया�द 

�द�याव�न वरील नमुद कलमा �माणे िडओ अिधकारी 

पोउपिन/सोनिगरे यांनी गु�हा दाखल  

8 ¯ÖãÓ›ü»Öß®ÖÝÖ ü̧ 50/2022 

कलम 379 

भादवी.  

 �दनांक 
05/02/2022 

चे रा�ी 

10.00 त े

�द.06/02/20

22 रोजीचे 

सकाळी08.00 

वाजे�या 

सुमारास 

रेणुकानगर 

गारखडेा 

�द.09/02/2

022 रोजी 

13.27 वा. 

संजय 

�दगबंरराव 

स�ाट वय -

54वष�,धंदा-

िश�क रा.�लट 

न ं245 

रेणुकानगर 

गारखडेा परीसर 

औरंगाबाद  

अ�ात      पोह/5
42 

�हगे  

नमुद ता वेळी व �टकाणी यातील �फया�दीची वरील नमुद 

वण�नाची ह�ँडल लक क�ण लावलेली मोसा.िह �फया�दीचे घरा 

समो� कोणीतरी अ�ात चोरटयान े लबाडी�या ईरादयान े

�वःता�या आ�थक फायदयासाठी चो�न नेली आह.े 

�हणुनगु�हा दाखल  

1) 15,000/-�पय े�क.ची जुनी वापरती िहरो कंपनीची ��ल�डर 

�ो लाल रंगाची मोसा �.MH-20-DL-2986जीचा चेसी 

�.MBLHA10A3EHA04032व ईिजन 

�.HA10ELEHA31576अशी जु.वा.क� अंदाजे 

9 वाळुज 43/2022 

कलम 
354,354-
D,504,506 

भादिव  

�दनांक 
07/02/2021 

रोजी 

सं�याकाळी 

07.15 वा 

�ठकाण  

बाजारग�ली 

वाळुज 

�द.09/02/2

022 वेळ 
18.06 

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß  अजु�न खरात रा. 

िवजय नगर 

वाळुज 

    पोउप

िन 

जे.बी.

धनव  

 नमुद �दनांकास वेळी  मी साऊथ िसटी येथुन धुनी भांडी चे 

काम क�न  कमळापरु रोडन े माझे घरी जात असताना 

बाजारग�ली वाळुज यथे े अजु�न खरात हा �याची एम.एच.20 

एफ झेड 5382 या मोटारसायकल वर पाठीमागुन माझे जवळ 

आला व मला िशवीगाळ करत �हणाला क�, तुला मी बरेच कल 

केल े माझा कल का उचलत नाही व मला कल का करत 

नाही.असे �हणुन माझा वाईट उ�ेशान ेहात ध�न �याचे जवळ 

ओढुन �याचे गाडीवर बस�यास सांगत होता.ते�हा मी ओरडले 

असता तो रोडने येणारे-जाणारे लोकांना पा�न पळुन गेला. 

�यानंतर काल �दनांक 08/02/2022 रोजी सकाळी मी धुनी भांडी 

कर�यासाठी जात असताना औरंगाबाद पुण े हायववेर 
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�ामपंचायतकड े जाणारे रोडवर  यवेुन मला �हणाला  

क�,यापुढे जर मा�या संपका�त राहीली नाही तर तुला िजवं त 

मा�न टाक�न अशी धमक� �दली आह.े�हणुन गु�हा दाखल 
10 ”ûÖ¾ÖÞÖß Cr no 

40/2022 

कलम 
324,323,506,

34भादिव  

08/02/2022 

रोजी दपुारी 

02.30त े

03.00वा . 

मनपंसत 

हॉटेल पडेगाव 

अ�सार 

कॉलनी 

�द.09/02/2

022रोजी 

00.06वा.  

मी �करण रमशे 

बागडी वय 26 

वष� धदंा- 

खा.नोकरी रा. 

गणशे नगर 

पडेगाव 

औरंगाबाद  

1)शादाब स�यद 

रा. अ�सार 

कॉलनी पडेगाव 

औरंगाबाद  व 

�यांचे दोन िम� 

नाव प�ा माहीत 

नाही. 

    पोउप

िन 

डाके 

खुलासा- नमुद ता. वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दीच े हे 

मनपसंत हॉटेल येथे िसगारेट िपत असतांना �फया�दीचे 

ओळखीचे आ.�. 1 यान े जुने �करकोळ भांडणाचा राग मनात 

घ�न �याचे जवळील धारदार श�ान े�फया�दीच ेडावे खां�ावर 

मा�न जखमी केल े व �याचे सोबतचे �याचे दोन िम�ांनी 

�फया�दीला हाताचापाटान ेव कॉरेटने माराहण केली व तेथुन ते 

पळुन गेल.े �हणुन गु�हा दाखल  

11 ”ûÖ¾ÖÞÖß Cr no 
41/2022 

कलम 
279,337,427 

भादिव सह 

कलम 

134मो.वा. 

का.  

04/02/2022  

रोजी सांय 

06.00 ते 06.30 

वा सु 

गोलवाडी 

फाटा 

समोरील टोल 

ना�यासमोर 

औरंगाबाद. 

�द.09/02/2

022रोजी 

22.03.वा.  

अिभजीत 

िमल�द पठारे 

वय 21 वष� धदंा 

मजुरी रा. �य.ु 

हनुमान नगर 

ग�ली न.ं 3 

पा�या�या 

टाक�जवऴ 

औरंगाबाद मो.  

 कार �. MH-20-

FY-4311 चा 

चालक नाव प�ा 

माहीत नाही 

     यातील �फया�दी व �यांचे मावशी व काकु अस े ितघेजण 

�फया�दी यांचे भावाची मो.सा. �. MH-20-EV-8009ह�डा शाईन 

हीवर बसनु हनुमान नगर कडुन वाऴ�ज कंड े जात असताना  

गोलवाडी फाटा समोरील टोल ना�यासमोर कार �. MH-20-

FY-4311 चा चालकान े�या�या ता�यातील सदर कार ही हगैईन े

व भारधाव वगेात िन�काऴजीपणे चावुन �फया�दीचे 

मोटारसायकला पाठीमागुन येवुन जोराची धडक �द�यान े

यातील �फया�दी व �याची मावशी व काकु असे खाली पडुन 

�यांना गंभीर जखमी झाले व नमुद कार चालक हा घटना�थऴी 

न थांबता िनघुन गेला आह .े �हणुन मा. पोिन. सो यांचे आदेशाने 

गु�हा दाखल  
 
 
 

12 ”ûÖ¾ÖÞÖß Cr no 
42/2022 

कलम 
324,323,504,

506,भादिव  

08/02/2022 

रोजी रा�ी 

09.30 वा. 

सुमारास 

िभमनगर 

भाव�सगपरुा 

औरंगाबाद 

�द.09/02/2

022रोजी 

23.00वा.  

 ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß.  सनी सुिशल 

वाघमारे रा.  

िभमनगर 

भाव�सगपरुा 

औरंगाबाद 

 

 

 
 

     सफौ 

बाव

�कर 

यातील �फया�दी व आरोपी ह ेना�याने प�ी व पती असे असुन 

यातील आरोपी हा दा� िपवुन घरी आला व दा��या नशेत 

�फया�दीस �हणाला क� त ुचांगली वागत नाही व �फया�दीवर 

संशय घेतो �हणुन �फया�दी �यास समजावुन सांगत असताना 

यातील आरोपीने �फया�दीस हाताचापटान े मारहाण क�न 

घरातील चहाचा कप घेवुन नाकावर मारला व डो�यात पातेले 

मा�न जखमी केल ेव िशवीगाऴ क�न िजवे मार�याची धमक� 

�दली �हणुन मा. पोिन सो यांचे आदेशान ेगु�हा दाखल  
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13 मुकंुद 

वाडी 

गरुन ं
39/2022 

कलम 

269,270 सह 

कलम 135 

महारा� 

पोलीस 

अिधिनयम 

कायदा 

 �द.09 

/02/2022 रोजी 

सकाळी 11.00 

त े12.15 वा.स.ु 

मुकंुदवाडी 

बस �टाँप, 

औरंगाबाद  

�द. 
09/02/2022 

रोजी 

14.07वाज

ता  

िवलास 

रावसाहबे पवार, 

वय- 33 वष�, 

�वसाय- नोकरी 

(पोकॉ/2866) 

 नेमणुक.पोली

स ठाण े

मुकंुदवाडी, 

औरंगाबाद. 

�ी. क�याणराव 

काळे, माजी 

आमदार �ी. 

नामदेव पवार, 

´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß 
´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß 
यांचे 

नेतृ�वाखाली 

कॉ�ेस प�ाचे 

�थािनक नेत ेव 

काय�कत� 

भाऊसाहबे 

जगताप 

औरंगाबाद, 
´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß 
औरंगाबाद, 

अशोक डोळस, 

संजय जगताप 

औरंगाबाद, 

र�फक पटेल, 

�काश कोतकर 

औरंगाबाद, 

रा�ल सावंत 

राहणार 

तोरणागड नगर 

एन-2 िसडको 

औरंगाबाद व 

इतर अदंाजे 25 त े

30 काय�कत�  
 
 
 
 
 
 

    पोह / 
1034 

राठोड  

यातील  �फया�दी ह ेसपोिन िमरधे साहबे व �टाफसह  बदंोब�त 

करत असताना यातील आरोपीतांनी िवना परवानगी एक� 

जमुन जमले�या लोकांपैक� ब�याच लोकांनी मा�कचा वापर न 

करता व सोशल िड�टं�सगचे पालन न करता मा. पंत�धान 

नर�� मोदी यांच े िवरोधात "शम� करो मोदी" असा मजकुर 

असलेल े बँनर फडकावुन घोषणाबाजी क�न कोणतीही 

परवानगी न घेता आंदोलन क�न शहरात मा. पोलीस आयु� 

सो, औरंगाबाद शहर यांचे जा.�.िवशा 5/आदेश/औ.बाद/2022-467 

औरंगाबाद �द.08/02/2022 अ�वय ेचे महारा� पोलीस अिधिनयम 

1951 चे कलम 37(1) व (3) जमाव बदंी आदेश लागु असतांना 

आदशेाचे उ�लंघन क�न सामािजक अंतर न पाळता 

आप�याला संसग�ज�य रोगाची लागण होव ू शकत े याची 

जािणव असतांना व इतरांना बाधा होईल असे िन�काळजीपण े 

व बजेबाबदारपणाचे वत�न क�न  आंदोलन केल े�हणुन गु�हा  

दाखल 
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14 ×ÃÖ™üß 
“ÖÖîÛúú 

ग.ुर.न.:-
45/2022 

कलम 
269,270  

भादवी व 

म.ुपो.का.13

5 �माण े 

�दनांक 
09/02/2022 

रोजी 11.30 वा 

दर�यान  

िज�हािधका

री काया�लय 

समोर 

औरंगाबाद 

�दनांक 
09/02/2022 

रोजी 

15.45 वा. 

दाखल  

�फया�दी नामे :-

मीर आरेफ अली 

मीर फा�क 

अली,वय 54 

वष�,पोह/07,न.ेपो

�ट.ेिसटीचौक, 

औरंगाबाद शहर. 

1)िज�हाअ�य� 

सतीष गायकवाड 

2)िनलेश 

िव�कमा�,3) 

अफरोज 

मु�ला,4)सितष 

�शद,े5) सलीम 

पटेल,6) ´Ö×Æü»ÖÖ 
†Ö¸üÖê¯Öß 7)´Ö×Æü»ÖÖ 
†Ö¸üÖê¯Öß,8) ´Ö×Æü»ÖÖ 
†Ö¸üÖê¯Öß,9)´Ö×Æü»ÖÖ 
†Ö¸üÖê¯Öß 10)संदीप 

िसरसाठ.11)जमी

ल देशमुख,12) 

िवलासिभसे, 
13) ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö ü̧Öê¯Öß 
14)राजु 

झालट,े15)राजु 

देहाडे,16)�करण  

रगड,े17)अफसर 

पठाण,18)शाम 

भारसाकड,े19)अ

मोल 

वाघ,20)िनतीन 

शेजळु,21)�करण 

�कत�शाही,22)अ

तीष जगताप सव� 

रा.औरंगाबाद  
 
 
 
 
 
 

    पोह47

9 मो. 

अझह

र 

खुलासा:- नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील आरोपीतांनी मा�क 

न लावता सोशल िड�ट�सग�या पालन न करता िनदश�न े केल े

�हणुन महारा� शासनान ेको�हीड संदभा�त िनयमावली केली 

असुन �यांचे शासन आदेश �.कोरोना 2021/िजआ �/िज िन 

क/किव/538,�द.31/12/2021 अ�वये िनयमावाली असुन �याम�ये 

साव�जिनक �थळावर मोच� धरणे आंदोलन व इतर बाबीस स� 

मनाई केली आह.ेतसेच मा.पोलीस आयु� औरंगाबाद शहर 

यांचे आदेश �ंमाक जा.�ं.िवशा-5/आदेश/ औ.बाद/2022-296 

�द.22/01/2022 च ेउ�लंघन केल े�हणुन गु�हा दाखल क�न पु�ढल 

तपास कामी पोह479 मो. अझहर यांचे कडे �दल 
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15 ×ÃÖ™üß 
“ÖÖîÛúú 

ग.ुर.न.ं 
46/2022 

कलम 

भा.द.िव. 

कलम 
143,107,269,

270 सह 

कलम 135 

म.पो.का. 

�दनांक 
09/02/2022 

रोजी  11.30 

वाजे सुमारास  

िज�हािधका

री काया�लया 

समोर 

औरंगाबाद  

�दनांक 
09/02/2022 

रोजी 

22.08 वा. 

दाखल  

�फया�दी - 

भगवान एकनाथ 

मुजगुल,े वय 29 

वष�, �वसाय 

नोकरी, पोलीस 

उप िनरी�क, 

नेमणुक 

पो.�टे.िसटीचौक, 

औरंगाबाद शहर  

आरोपी -  

अफसर पठाण, 

रा. नारेगाव, 

औरंगाबाद व 

�याने जमवले�या 

08 त े10 पु�ष व 

15 त े20 मिहला 

 
 

   पोउप

िन 

िहव

राळे   

यातील आरोपी �. 1 यान े  कना�टक सरकार�या िहजाब बंदी 

धोरणा�या िनण�यािव�� घोषणाबाजी के�यामुळे दोन 

समजाम�य े तेढ िनमा�ण होऊन कायदा व सु�व�थेचा गभंीर 

�� िनमा�ण होईल याची पुण� जाणीव असतांना देखील आऱोपी 

�. 1  ह े�यांनी जमवले�या गरैकायदेशीर जमावास जोरजोरान े

िहजाब बंदी िवरोधात, कना�टक सरकार व भारतीय जनता 

प�ािवरोधात भडकाऊ घोषणाबाजी क�न जमावास 

िचथावणी देत होत.े तसेच आऱोपी �. 1 व  �यांचे सोबतचे 

गरैकाय�ाचे मडंळीतील काही मिहला व इसमांनी त�डास 

मा�क लावलेला न�हता तसेच सोशल िड�ट�सगचे पालन केल े

नाही. तसेच �यास करावया�या िनदश�नाबाबत कोणतीही 

पुव�परवानगी न घेता तसेच महारा� शासनान ेकोवीड संदभा�त 

िनयमावली �. 2021/िजआ�/िजिनक/कािव/538, �दनांक 

31/12/2021 अ�वये साव�जिनक �ठकाणी धरण,े आंदोलने, िनदश�न 

कर�यास मनाई केलेली असतांना �याचे उ�लंघन केल.े तसेच 

मा. पोलीस आयु�, औरंगाबाद शहर यांचे आदेश �. जा.�. 

िवशा-5/आदशे/औबाद/2022- 296, �दनांक 22/01/2022 आदशेाचे 

देखील उ�लंघन केल ेआह.े �हणुन गु�हा दाखल  
 
 
 
 

16 ¤üÖî»ÖŸÖÖ 
²ÖÖ¤ü 

ग.ुर.न व 

कलम -
14/2022 

कलम 379 

भा.द.वी  

08/02/2022रो

जीच ेरा�ी 

23.00 ते �द 
09/02/2022 

रोजीच े

सकाळी 05.00 

वा दर�यान 

शेत गट �.36 

तळेसमान ता 

िज औबाद  

�द. 
09/02/2022 

रोजी 

12.37 वा.  

िगरजीनाथ 

का�� ब�हाळ 

वय 85 वष� धंदा 

शेती रा आसगेाव 

तळेसमान 

ता.गगंापुर िज  

औरंगाबाद  

अ�ात      स.फौ.

आर.

बी.रा

ठोड 

नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दी व �यांचा मुलगा 

अस े दोघ े जण शेतातील िपकांना पाणी भर�यासाठी �यांचे 

शेतात गेले असता,�यांना मोटारीचे पाईप व केबल वार हे 

कापलेल े �दस�यान े �यांनी  िवहीरीत डोकावुन पािहले 

असता,�यांना िवहीरीतील पा�या�या ईले��ाँिनक मोटारी �ा 

�दसुन आ�या नाही.�हणुन गु�हा दाखल  

ÝÖÖê»ÖÖ´ÖÖ»Ö 1)10,000/ � �क ची एक टे��मो कंपनीची 05एच.पी ची 

इले�टॉनीक पा�यातील मोटार ज.ुवा.�क.अ2) 10,000 / � �क ची 

एक टे��मो कंपनीची 05 एच.पी ची इले�टॉनीक पा�यातील 

मोटार  ज.ुवा.�क.अ . 

-----------------एकुण 20,000/ � �क �या दोन टे��मो कंपनी�या 

इले�टॉनीक पा�यातील मोटारी. 
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17 ¾Öê¤üÖÓŸÖ 
®ÖÝÖ ü̧ 

गरुन1ं8/2022 

कलम 379 

भादवी 

�द.01/02/2022 

रोजी 

रा�ी09.30त े

10.30वा.दर

�यान  रे�वे 

�टेशन चौक 

जामा मि�जद 

समोर 

औरंगाबाद 

�द09/02/20

22 रोजी 

13.03 वा 

खािलद अहमेंद 

मोहमंद 

आबास,वय-

47वष�,�वसाय-

�ापार,रा.शास

क�य �ेस 

मागे,जहागीरदार 

कॉलनी 

औरंगाबाद.  

  अ�ात     पोना/

2056ख

लस े 

खुलासा- नमुद तारीख वऴेी व �ठकाणी यातील आरोपीने 

वरील वण�नाची व �कमतीची मा�या नावावर असेलेली िहरो 

ह�डा कंपनीची �पेलंडर का�या रंगाची िनळा प�ा असलेली 

मो.सा. MH-20-BS-6333 �द.01/02/2022 रोजी रा�ी09.30त े

10.30वा.दर�यान  रे�वे �टेशन चौक जामा मि�जद समोर 

औरंगाबाद यथेुन कोणीतरी अ�ात इसमान े लबाडी�या 

ईरा�ान े �वत:�या फाय�ासाठी चो�न नेली आह.े 

�द.09/02/2022 रोजी पो.�टे.ला हजर यवेुन त�ार �द�यान े

िड.ओ.अिधकारी पो.उपिन/मुढे यांनी गु�हा दाखल  ÝÖÖê»ÖÖ´ÖÖ»Ö 

20.000/-�.�क.ची िहरो ह�डा कंपनीची �पेलंडर का�या रंगाची 

िनळा प�ा असलेली मो.सा. MH-20-BS-6333 िजचा चेसेस नं-

MBLHA10EEAHF19355 व इंजीन न ं -HA10EAAHF91634 असा 

असलेली जु.अ.�क.अं. 

एकुण20,000/- �. येणे �माणे अस े

 
 

18 ¾Öê¤üÖÓŸÖ 
®ÖÝÖ ü̧ 

गरुन1ं9/2022

कलम 
341,504,506 

भादवी 

�द.09/02/2022

रोजी दपुारी 

02.20वा.सु. 

ि�हटस हॉटेल 

चौक,महारा� 

बँक, तापडीया 

हॉ�पीटल 

समो�न 

औरंगाबाद 

�द09/02/20

22रोजी13.

03वा 

 िहते� ई�र 

रे�ी, वय 19 वष�, 

धंदा-िजम 

�ेनर,जात-

चभार,धम�-

�हद,ुरा-सोनार 

ग�ली पदमपुरा 

औरंगाबाद  

सुय��काश 

ताराचंद 

ब�सवाल रा- 

सोनार ग�ली 

पदमपुरा 

औरंगाबाद   

    पो.ह.े3

13रा

ठोड. 

 नमुद तारीख वेऴी व �ठकाणी यातील �फया�दी हा राह�या 

घ�न ि�हटस हॉटेल चौक येिथल महारा�   बँक येथे पसैे 

काढ�यासाठी �फया�दी �या�या मोटर सायकल MH-20-CA-

2551सी.बी.झेड व�न जात असतांना दपुारी 02.20 वाजता 

तापडीया हॉ�पीटल समोर आम�या ग�लीत राहणारा इसम 

नामे सुय��काश ताराचदं ब�सवाल हा सदर �ठकाणी �या�या 

एच.एफ.िडल�क मो.सा. वर आला व �फया�दी �या�या 

मो.सा.समोर �यांची मो.सा. लावुन �फया�दीचा र�ता अडुवनु 

�फया�दीला �हणाला.तु�हाला जा�त झालये,असे �हणुन 

िशवीगाळ केली व �फया�दीला �हणाले �क त ु उ�ा संकाळी 

िजमला कसा जातो ते मी बघतो अशी धमक� �दली �यावेळी 

�फया�दी �यास समजवुन सांगत असतांनी आरोपी  सुय��काश 

ब�सवाल हा काही एक एक�या�या मनि�थत न�हता.�यावेळी 

�फया�दी सदर �ठकाणा व�न जाऊ लागलो असता आरोपीने 

�फया�दीला दम-दाटी केली आह े �हणुन �फया�दी यांचे �फया�द 

व�न मा. पो.िन.सो यांचे आदेशान ेबाजुस �माण ेगु�हा दाखल 
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19 ‹´Ö 
¾ÖÖôãû•Ö 

गरु�-
96/2022 

कलम  
324,323,504,
427,34 

भादवी. 

�द-08/02/2022 

रोजी 21.00 

वाजे�या 

सुमारास  

भगत�सग 

शाऴेजवऴ 

कमऴापुर 

रोडवर 

रांजणगाव  

येथ ेरा�ी 

09.00 वा 

सुमारास.  

�द-
09/02/2022 

रोजी 

02.03 वा.  

रामनाथ 

सो�याबापु नागरे 

वय45 वष� 

�वसाय-मजुरी 

रा  पवननगर 

रांजणगाव श.ेप ु

.ता. गगंापुर िज. 

.औरंगाबाद  

�नमंत सदाशीव 

वाघमारे रा-

पवननगर 

रांजणगाव व 

�याचा मुलगा 

(नाव माहीत 

नाही) 

    सफौ/

राठोड 

   नमुद तारीख वेऴी व �ठकाणी �फया�दीन े �यांची  

भाजीपा�याची गाडी भगत�सग शाऴेजवऴ कमऴापरु रोडवर 

रांजणगाव येथ े लावली असता रा�ी 09.00 वा सुमारास मी 

�फया�दी भाजीपा�याची िव�� करीत असतांना �यां�या 

माग�या  ग�लीतील राहणारा �नमंत  हा �याचे TATA -

ACEछोटा ह�ी गाडी व�न आला व हॉन� वाजु लागला व  �याचे 

छोटा ह�ी गाडी ही भाजी पाला व�न घवेुन गेला �हणुन 

�फया�दी �यास समजावुन सांगत असतांना यातील आरोपीने 

�फया�दीच ेकाही �हणन ेऐकुन न घेता �फया�दीस हाताचापटाने 

मारहाण केली �यावेळी ितथ ेएक अनोळखी मुलगा नाव माहीत 

नसलेला हा तेथे आला व �याने �फया�दीस िशवीगाऴ व 

हाताचापटान ेमारहाण करायला सुरवात केली. व �फया�दी चा 

भाजीपाला रोडवर फेकुन दवेुन नुकसान केल ेव यातील आऱोपी 

यान े �फया�दीस डो�यावर तेथे पडलेली लाकडी काठी मा�न 

जखमी केल.े �हणुन गु�हा दाखल. 
20 ‹´Ö 

¾ÖÖôãû•Ö 
गरु�-
97/2022 

कलम  363 

भादवी. 

.�दनांक 

08/02/2022रो

जी सकाळी 

08.30वा 

सुमारास   

सेवन ही�स 

इले��ीकल 

शाँप . 

�द-
09/02/2022 

रोजी 

15.05  वा.  

रामधन िव�ल 

जोनवाल  वय 

29वष� धंदा -खा. 

धंदा  ( लाईट 

�फट�ग 

इले��ीक) रा. -  

गणशे 

वसाहत�या 

बाजुला 

जोगे�री  ता 

गगंापुर िज 

औरंगाबाद  

अ�ात     पोह/1
397 

मोरे. 

नमुद तारीख वऴेी व �ठकाणी यातील �फया�दी यांचे  साला हा  

सेवन ही�स इले��ीकल शाँप येथ ेनेहमी �माने  गेला,परत तो 

नेहमी �माने रा�ी 09.00वा पावेतो आमचे घरी येत असे परंत ु

तो परत घरी आला नाही तसेच �याचा मोबाईल � 

9209371385यावर सपंक�  केला असता  �य� केला असता तो बंद 

येत आह.े.�यानंतर �फया�दीने िधरज याचा नातेवाईक  तसेच 

�याचे िम� यांचेकडे चौकशी केली तसेच  जोगे�री 

,रांजणगाव.पंढरपरु व आजबुाजु�या प�रसरात व इतर �ठकाणी 

आता पावेतो शोध घेतला परंत ुतो िमऴ�न आला नाही  .तरी 

�फया�दी�या प�ी�या भावास  कुणीतरी अ�ात ���न ेअ�ात 

कारणासाठी पऴवुन नेल.े�हणुन गु�हा दाखल.   

�याचे  वण�न खालील �माणे..   

1) मुलगा नामे - िधरज िव�स�सग जारवाल वय 17वष� 7महीने  

रा सदर  उंची-5 फुट,2इंच  रंग- गोरा, चेहरा- उभट, नाक  सरळ 

, डोऴे- घारे, केस- काळे बारीक, बांधा- म�यम  , अंगात- िहर�ा 

रंगाचा चौकडी शट�  व  िन�या रंगाचा िज�स पँ�ट   , भाषा- 

राजपुत,मराठी, िहदी.बोलतो  .सोबत मोबाईल �  9209371385         
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 ( ×¾Ö¿ÖÖ»Ö œãǘ Öê ) 
ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ÝÖã®Æêü) 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ, †Öî Ó̧üÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü 

21 ‹´Ö 
¾ÖÖôãû•Ö 

98/22 कलम 
324,323,504,
34 

�द.07/02/2022

रोजी मी माझे 

घरी असताना 

सायंकाऴी 

04.00वाजे�या 

सुमारास 

�फया�दी�या 

ग�लीत 

�द-
09/02/2022 

रोजी 

20.38  वा.  

सुिनल दादा 

िच�े वय -40 वष� 

धंदा-मजुरी रा- 

सािव�ीबाई 

फुलेनगर,वडगाव 

को ता.िज. 

औऱंगाबाद  

शंकर खरात व 

�वि�ल खरात 

    पोउप

िन/�श

द े

नमुद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दी हे  यातील 

आरोपीच े �कराणा दकुानावर अंड े घे�यासाठी गेल े असता 

�फया�दी यांनी आरोपी � 1 दकुानदार नामे शंकर यांना  दहा 

�पये दवेुन दोन अंड ेघेतले असता तेथे हजर असलेला शंकर व 

�याचाचा मुलगा �वि�ल  हा �फया�दीस �हणाला क� तु�ही 

अं�ाच े पैस े �दल े नाही ते�हा �फया�दीने �याला सांिगतले 

अं�ाच ेपैसे तझु ेवडील शंकर यां�याकडे �दले आहते, तरीही 

�वि�ल हा काहीही ऐक�यास तयार नस�यान े�फया�दीन े�यास 

समजावत असताना �याने �फया�दीचे काही न ऐकता �फया�दीस 

िशवीगाळ क�न, �याचे हातातील लाकडी दां�ाने 

�फया�दी�या डा�ा हातावर मारहाण क�न जखमी केले. तसेच 

�वि�ल याचे वडील याने सु�ा मला िशवीगाळ क�न 

हाताचापटान ेमारहाण केली,�हणुन गु�हा दाखल 
 

22 ×•ÖÃÖß 0037/2022 

कलम 379 

भादवी  

�दनांक 
07/02/2022 

रोजी 21:30 

वाजे पासुन ते 

वेऴ 23:30 

वाजे दर�यान, 

माहीम टॉवर, 

अलमेरी �कुल 

समोर, रोषन 

गेट 

औरंगाबाद   

�द. 
09/02/2022 

रोजी 

16.18वा. 

अहमेद खान 

जफर खान वय 

36 वष� धदा- 

�ाय�हर रा. 

उमेरिबन खताफ 

म�जीद जवऴ, 

नेह� नगर, राम 

मंदीरच ेबाजुला 

औरंगाबाद.  

अ�ात     पोहे

कॉ/25
0 

नजन 
 

उशीराच ेकारण – यातील �फया�दी यांनी �यांचे मोपेड गाडीचा 

आज �दनांक 09/02/2022 पावेतो शोध घेवुन आज रोजी पो�टेला 

यवेुन त�ार �द�यान ेगु�हा दाखल  

खुलासा - नमुद ता.वेऴी व �ठकाणी यातील �फया�दी यांनी 

�यांची ग�मॅन (Burgman)  सुझुक� कंपनीची मोपेड नंबर – MH-20-

FW-9283 ही रंग – � े ही �फय�दी यांनी �यांचे भाऊ- गफार शखे 

यांचे घरासमोर, ह�ॅडललॉक क�न माहीम टॉवर, अलमेरी �कुल 

समोर, रोषन गेट औरंगाबाद यथेे उभी केलेली असतांना 

यातील अ�ात चोरटयान े लबाडीचे इरा�ान े �वत : 

फाय�ासाठी चो�न नेली �हणुन गु�हा दाखल  

ÝÖÖê»ÖÖ´ÖÖ»Ö 85,000  �पये �कमंतीची माझी बग�मॅन (Burgman)  

सुझुक� कंपनीची मोपेड नंबर – MH-20-FW-9283 ही रंग – �े 

िजचा चेिसस  नंबर – MB8EA11DCM8189953, इंिजन नंबर –  

  AF216643310 �क.अ.ंज.ुवा. --85,000  
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