
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 10/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  † Îú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ÝÖã ¸ü ®ÖÓ Ûú»Ö´Ö ÝÖã ‘Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ×šüÛúÖÞÖ ÝÖã ¤üÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ×±úµÖÖÔ¤üß †Ö¸üÖê¯Öß  †™üÛú ŸÖÖ. ¾Öêôû ÝÖê»Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ‘Ö/³Öê™ü  ¤êüÞÖÖ ȩ̂ü †×¬Ö. ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÜÖã»ÖÖÃÖÖ   1  ÛÎúÖÓŸÖß “ÖÖîÛú 653/2021
कलम 379 
भादवी 08/11/2021

रोजी 22.00 
ते दनांक 09/11/202121रोजी 
सकाळी 06.00वा.दर
यान 
फयादीचे 

घरासमोर 

दनांक 09/11/2021रोजी 19.35 
कशोर 

क है यालाल 
अ वाल  वय 57 
वष, धंदा -

वसाय, रा.256 
समथनगर, 
औरंगाबाद   

अ ात    गेलामाल – 1) 81,000/- . कमंतीची 
िसल हर 
रंगाची, टाटा 
इंडीगो कार 

मांक MH.20BN.2461,जु.वा.
क.अं.   

  पोना/2114 
सुयवं
शी 
यांचे
कडे 
दल.े   

यातील फयादीची वरील नमुद कंमतीची व वणनाची    
िसल हर रंगाची, टाटा इंडीगो कार मांक MH.20BN.2461 ही कोणीतरी अनोळखी इसमान े
वता या फाय ासाठी लबाडी या इरा ाने चो न 

नेली आह.े या अ ात चोर ावर कायदेशीर कायवाही 
होणेस िवनंती आह.े वगैरे फयादीचे फयादीव न गु हा 
दाखल क न मा.पोिनसो यांचे आदेशान े पुढील 
तपासकामी पोना/2114 सुयवंशी यांचेकडे दल.े   2 ×ÃÖ›üÛúÖê गु.र.नं. 724/2021

कलम  498(अ),323,504,506,34 भादिव 
सहकलम 3व4 डंा 

ितबंधक 
अिधिनयम  

01/01/2014 
रोजी 10.00ते 
द.09/11/2021 रोजीचे 15.00 

वाजेपावेतो  
रॉयल 
कॉलनी एन-8 िसडको 
औरंगाबाद 

09/11/2021 
वेळ-19.42 जाि मन शेख 

विसम वय-29 
वष धंदा- घरकाम  
रा. रॉयल कॉलनी 
एन-8 िसडको 
औरंगाबाद मो. . 9529117243 
ह.मु. मुिशदपुर 
ता. आ ी िज. 
िबड  

1) पती-शेख 
वसीम शेख 
बाबाजानी 2) 
भाया-शेख नबाब 
बाबाजानी 3)अयुब शेख रा. 
अंबाजोगाई 
िज.बीड 4)नंदई- 
अफरोज दशेमुख  
रा.परतुर िज. 
जालना 5)भाचा-
सोफ यान िप. 
अयुब रा. 
अंबाजोगाई िज. 
बीड ¾Ö ÃÖÆüÖ ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß     

    पोउ
पिन/
शंदे नमुद तारीख वेऴी व ठकाणी यातील आरोपीतांनी 

संगणमत क न फयादीस रािहले या ं ाचे पै याची 
मागणी क न वेऴोवेऴी शा ररीक व मानिसक छऴ 
क न फयादीस िशवीगाऴ क न हाताचापटाने 
मारहाण क न रािहले या ं ातील पैसे तु तु या आई 
विडलांकडुन घेवुन ये नाहीतर तुला तलाक देईन अशी 
धमक  दली वगैरे मचकुराव न गु हा दाखल 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 10/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  3 ”ûÖ¾ÖÞÖß 581/2021 
कलम 279,337,338 भादिव   रा ी 9.30वाजे या 

सुमारास 
इं जी होली 

ोस शाळा 
समोर   
छावणी 
औरंगाबाद  

दनांक 09/11/2021रोजी 19.53 
´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß.  

मो.सा. .MH20FA4786चा 
चालक 

    मपो
हकेाँ/2190गा
यक
वाड 

   नमुद तारीख  वेळी व  ठकाणी यातील मो. सो.  . MH  20FA 4786 या चालकाने याचे  ता यातील  
सदर  मोटास सायकल  ही भरधाव वेगात 
िन काळिजपणे व हयगईन े  चालवुन फयादीचे पती 
चालवत असले या  मो. सा ला जोराची धडक द यान े 
फयादी या उज ा हाताला व गुढ याला  मु ा  मार 

लागलाव व फयादीचे  पतीस गंभीर जखमी  केली व 
फयादीचे  पतीचे डा ापायाला 4ते 5 ठकाणी  ा चर 

केलेआह.े हणनु गु हा मा. पो.िन.सो  यांचे आदेशान े 
दाखल  4 हसुल गु.र.नं.342 /2021 

कलम 324,323,504,34 
भादिव 

गु.घ.ता.वेळ 
व ठकाण-  
द.08/11/2021रोजी 21.30वा.सु. 

ओ हरगाव 
जटवाडा रोड   

द.09/11/2021रो
जी 02.54  फयादी -

मु ारखान 
गफारखान वय-26 वष वसाय -
शेती रा. 
ओ हरगाव 
जटवाडा रोड 
हसुल औरंगाबाद  

आरोपी - 1 1) 
साबेर गुलाब 
नबी शेख, 2) 
असलम गयाज 
पठाण रा. 
ओ हरगाव 
जटवाडा रोड 
औरंगाबाद  

िन
रं
क     

पोना/1737सै
यद 

 यातील फयादीस आरोपीतांनी संगनमत क न द. 06/11/2021रोजी हे याची िमरवणुक असतांना तु 
पोलीस टेशनला फोन का केला या कारणाव न, 
द.08/11/2021 रोजी 21.30वा.चे सुमारास  इसम नामे 1) साबेर गलुाब नबी  शेख, 2) असलम गयाज पठाण रा. 

ओ हरगाव यांनी फयादीस  िशवीगाळक न, 
हाताचापटाने मारहाण क न, हातातील  लोखंडी व तुन े
फयादीचे डो यात मा न फयादीस जखमी केल ेआह.े 
हणुन गु हा दाखल  5 हसुल गु.र.नं.343 /2021 

कलम323,324,504,34
भादिव 

08/11/2021
रोजी 21.30वा.सु. 
ओ हरगाव 
जटवाडा रोड  21.30  

द. 09/11/2021रोजी 04.20 फयादी -साबेर 
शेख गलुाब नबी 
वय-24 वष 

वसाय मजुरी  
रा. ओ हरगाव 
जटवाडा रोड 
हसुल औरंगाबाद  

आरोपी - 1 ) 
मु ारखान 
ग फारखान 
पठाण  याचे भाऊ 
नामे  2) 
ज बारखॉ 
ग फारखान 
पठाण उफ (जु मा) 3) 
समीरखॉ जमीरखॉ 
पठाण 4)उमेर 
जमीरखॉ पठाण  
सव रा.ओ हरगाव 
जटवाडा रोड 
औरंगाबाद  

िन
रं
क     पोना/1737सै

यद 
खुलासा -नमुद ता.वेळी व ठीकाणी यातील फयादीस 
आरोपीतांनी संगनमत क न, काही एक कारण नसतांना   
द.08/11/2021 रोजी 21.30वा. 1) मु ारखान 

ग फारखान पठाण याने लाकडी दां ाने डो यात व 
उजवे हाताचे मनगटावर मा न जखमी केल े व याचे 
भाऊ नामे 2) ज बारखॉ गफारखॉ पठाण उफ (जु मा) 3) समीरखॉ जमीरखॉ पठाण 4)उमेर जमीरखॉ पठाण  
सव रा. ओ हरगाव  यांनी संगनमत क न िशवीगाळ 
क न, लाथाबु यान ेमारहाण क न, फया दस  जखमी 
केल ेआह.े हणुन गु हा दाखल  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 10/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  6 ²ÖêÝÖ´Ö¯Öã¸üÖ 452/2021 
कलम 143,149,324,323,504,506 
भा.द.वी 

08/11/2021 
रोजी सकाळी 09.30 वा 
आ पाली 
नगर,िमराबा
ई अंभोरे 
यां या 
वा ात,िव

ापीठगेट 
समोर 
औरंगाबाद  

द 09/11/2021 वेळ 02.18 वा   
सिचन िह मतराव 
दाभाडे वय 33 
वष, धंदा - मजुरी 
रा मुळ राहणार 
जयिभनगर,टाऊन
हॉल,. ह.मु 
आ पाली 
नगर,िमराबाई 
अंभोरे यां या 
वा ात,िव ापी
ठगेट समोर 
औरंगाबाद  

  1) अिनल 
मोहनराव जाधव 2)  आनंद 
मोहनराव जाधव 3)  उमेश कैलास 
जाधव सव रा 
आ पाली नगर 
औरंगाबाद 4) 
अजुन राजपुत ¤üÖê®Ö ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß रा जुना 
म ढा औरंगाबाद 

िन
रं
क  िनरंक   पोउ

पिन 
राठो
ड 

यातील आरोपी व फया द ह े आपसात नातेवाईक 
अस यान े यां यात द 07/11/2021 रोजी झाले या 
भांडणा बाबत समजाव यासाठी फया दचे विडल तथेे 
आल े असता फया द व  प ी ,मावस बिहण तेथे 
भांडणाबाबत समजाव यास गले े असता यातील 
आरोपीतांनी गरैकाय ाची मंडळी जमवुन िशवीगाळ 
क न लाथाबु यान ेमारहाण केली व िजवे मार याची 
धमक  दली व आरोपी  1 याने फया द या डो यात 
लाकडी दां ाने मा न डोके फोडुन जखमी केल ेआह ेव 
फया दची प ी व मावस बिहण यांना िशवीगाळ करत 

हाताचापटाणे मारहाण केली व िजवे मार याची धमक  
दली वगैरे मजकुरा या त ारीव न गु हा दाखल  7 वाळुज 460/2021 

कलम 279,337,338 भादिव द.30/10/2021 वेळ 10.00ते 10.30 
द.09/11/2021 

वेळ 19.30 शेख सलीम शेख 
फक रमोह मद 
रा. मुरमी 
ता.गंगापुर िज हा 
औरंगाबाद  

टर चालक      सफौ/ 
सली
म 
शेख  

नमुद घटना ही फयादी या या मोटारसायकल वर घरी जात 
असताना घडली आह ेतरी दनांक 30/10/2021 रोजी रा ी 
अंदाजे 10.30 वा.सु. टर मांक MH-20-AY-3025 व 
ाली मांक 1)MH-20-AY-9974 2)MH-20-EY-5864 

चे चालकाने इसारवाडी फाटा ते शदरुवादा जाणा या 
रोडवरील सुरज ि टल कंपनी समोर मुरमी िशवारात 
अंधाराम य े याचे ता यातील टर ह ेकोणतेही दशादशक 
न लावता हलगज  व िन काळजीपण े रोडवर उभे क न 
आम या अपघातास कारणीभुत ठरला व यात मला व माझा 
मुलगा सलमान यास गंभीर जखमी कर यास कारणीभुत 
ठरला        8 ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ गुरन-513/2021 

कलम 379 
भांदिव  

31/10/2021 
रोजी 21.00 ते  
द. 01/11/2021

रोजी सकाळी 07.00 वा स ु 
साईटवर साई 
क शनचे 
आँ फस  समोर , हदंु थाण 
आवास औबाद  

द .09/10/2021 
रोजी14.32वा  

सं दप  नारायण 
पांचाऴ वय- 24 
वष धंदा  कारपटर  
रा. द स (बु) पो. 
मोरेगाव ता. सेलु 
िज. परभणी  
ह.मु.िहदु थाण 
आवास ,साई 
क शन जवऴ 
औरंगाबाद 
मो.9552971458 

अ ात       पोह307
ग हा
ण े 

खुलासा -नमुद ता रख वेऴी व ठकाणी यातील फयादी यांचे 
भावाचे नावावर असलेली फयादी वापरत असलेली  व रल 
वणनाची व कंमतीची मोटारसायकल ही कोणीतरी अ ात 
चोरटयाने हँ डल लाँक तोडुन    वताचे आथ क 
फायदयासाठी लबाडी या इरादयाने चो न नेली आह ेवगैरे 
मजकुराचे फयादीव न मा. सपोिन कराळे यांचे आदशेाने DOपोउपिन गोरे यांनी गु हा दाखल  
गेला माल-1) 50,000/- . क. िहरो कंपनीची   HF िडल स 
लाल काळया रंगाची मो.सा. .  MH-22-AV-3451  िजचा  
चेिसस नं. MBLHAW142M5B31477, इंिजन नं. HA11ESL5M04599 असा असलेला  सन 2021 चा माँडेल 
जु.वा. क.अं. एकुण- 50,000/- 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 10/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  9 ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ गुरन-514/2021
कलम 379 
भांदिव  

. द 08/11/2021
रोजी  14.00 
ते 19.00वा 
सुमारास 
लाँट न 336/37 

साऊथ 
रप लीक 

झांबड 
सोसायटी गट 
न 308, 
सुधाकर 
नगर, 
सातारा 
प रसर  
औबाद 

 द 09/11/2021रोजी 17.17वा  
नानासाहबे 
रामराव ठ बरे 
वय 59वष  धंदा -
शेती रा. मा ती 
मं दर जवऴ 
देवऴी ,क ड , 
औरंगाबाद ह.मु. 
लाँट न 336/37 

साऊथ रप लीक 
झांबड सोसायटी 
गट न 308, 
सुधाकर नगर, 
सातारा प रसर  
औरंगाबाद  

अ ात      पोना 575
च
हा

ण 
खुलासा- नमुद ता रख वेऴी व ठकाणी यातील फयादी 
यांचे बांधकाम चालु असले या व दरवाजे व िखड या न 
लावले या  लाँटमिधल  लाईट फट गसाठी आणलले े
व रल वणनाचे व कमंतीचे वायर ह ेकोणीतरी अ ात 
चोर ाने लबाडी या ईरा ाने वताचे फाय ासाठी  
चो न नेल े आह े वगरैे मजकुराचे फयादीव न मा. 
सपोिन कराळे यांचे आदेशान े DOपोउपिन गोरे यांनी 
गु हा दाखल  
गलेा माल - 1) 16,000/  पाँलीकँब कंपनीचे ितन िसलबंद वायरचे 90िमटरचे  ब ल, पाच अध  वायरचे ब ल यातील अध 
वायर वापरलेल े कं.अ. 2) 10,000/ पाँलीकँब कंपनीचे   
काही लाईट फट ग  केलले े वेगवेग या साईजचे वायर 
जे फट ग केलेल े व उपसलेल े  क.अंदाजे 2) 3000/  CCTV कँमेरे या  पाँलीकँब कंपनीचे वायरचे  एक ब ल ,व िडश ट हीचे पाँलीकँब कंपनीचे वायर क.अ.       
एकुण-29000 10 ‹´Ö ¾ÖÖôãû•Ö 1094/21 

कलम 379 
भादंिव द.  26/10/2021   21.00 ते 

दनांक 27/10/2021 
रोजीचे 6.00 
वा. दर यान 
रामलाल 
मो वाद यांचे 
लॉटवर 

रांजणगाव 
ता. गगंापुर, 
िज. 
औरंगाबाद   

दनांक  09/11/2021 
रोजी 19.03 
वाजता  

उ म एकनाथ 
तांबे वय 52 वष 
धंदा खा.नौकरी  
रा.कमळापुर ता 
गंगापुर िज 
औरंगाबाद  

अ ात     पोह/642 
महा
जन 

यातील फयादी यांनी यांनी मालक ची 20,000  क 
का या रंगाची यावर लाल प ा असललेी  िहरो 
कंपनीची पे डर मोटार सायकल   MH-20-FT-4390 िजचा इंजीन. -MBLHAW110L5M85225 व 
चेसी -HA11EVL5M03617 अशी जु.वा. क.अ. 
अशी फयादी काम करीत असलेल े रामलाल मो वाद 
यांचे लॉटवर रांजणगाव या  ठकाणी दनांक 26/10/2021 रोजी 21.00 वा. लावुन हॉ पीटल चे 
कामासाठी जालना येथे गले े व दनांक 27/10/2021 
रोजी सं याकाळी 18.00 वा. येवुन पािहले असता 
यांची मालक ची मोटारसायकल नमुद ठकाणी िमळुन 

आली नस यान ेनमुद मोटारसायलचा शोध घेवुन िमळुन 
नाही. नमुद मोटारसायकल ही कोणीतरी अ ात 
चोर ाने वत चे फाय ासाठी व लबाडी या इरा ाने 
चो न नलेी हणुन गु हा 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 10/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  11 ‹´Ö ¾ÖÖôãû•Ö 1095/21 
कलम 324,323,504, 506, 34,   
भादंिव 

09/11/2021 
रोजीचे 16.30 ते 
वाजे या 
सुमारास 
संदरु कॉलनी 
जोगे री 
ता.गंगापूर 
िज.औरंगाबा
द येथ े

दनांक  09/11/2021 
रोजी 22.19 
वाजता  

भारत िभवलाल  
घारदे वय 49 वष 

वसाय भाजी 
पाला िव  रा. 
सुंदर कॉलनी 
जोगे री ता. 
गंगापुर, िज. 
औरंगाबाद  

1)  ाने र 
बाबासाहबे 
कोतकर, 2) ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß 
रा. सदर 

    पोह/88 
खोस
रे 

यातील फयादी व आरोपी ह ेएकाच मोह यात राहणारे 
असुन ऐकमेकांचे ओळखीचे आहते. यातील फयादी 
यांची प ी उमा घारदे िहन ेआरोपी . 2 िहस उसनवारी 
दलेल े पैसे मािगतले असता ितने फयादीची प ीस 

िशवीगाळ क न हाताचापटान ेमारहाण केली. यावर 
फयादी ितस समजिव यसाठी गले े असता यातील 

आरोपी . 1 यान े हाताचापटाने मारहाण क न 
फयादीचे डो यात दगड मा न व याचे हातातील 

क ाने फयादीचे उज ा डो यावर मा न जखमी 
केल.ेव िजवे मार याची धमक  दली हणुन गु हा. 12 मुकूंदवा

डी 447/ 2021 
कलम, 452,354 (अ),323,504, 506 
भादवी  

द. 08/11/ 2021 रोजी 
रा ी 11.30वाजे
या सुमारास  

साईनगर 
लॉट नं.48 

सव नं.45 
मुकुंदवाडी 
औरंगाबाद 

द. 09/11/ 2021 
रोजी 04.05 
वाजता 
दाखल. 

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß सुिनल शंकर 
गायकवाड  रा. 
रमाईनगर 
रामकाठी जवळ 
मकुंदवाडी 

    मपो
ना 2202 
पवा
र  

 न.ता.वे.व. ठकाणी यातील फयादी राहत असले या 
ठकाणी यां या बाजु या ग लीत राहणारा आरोपी 

याने र यात िनळा वज लावुन आ हास ये या 
जा या या रस यात अडचन िनमाण के याने. 
फयादी या पतीने वज काढणे बाबत पोलीस टेशन 

मुकुंदवाडी येथे त ारी अज द या या कारनाव न.  फयादी या घरात घुसुन फयादीचे दो ही हात 
ध न ग ली छ भाषेत िशवीगाळ क न व फयादी या 
मनास ल ा वाटेल असे कृ य केल े व फयादीस 
हाताचटापटाने मारहाण केली तसेच फयादीचे पती 
सासु-सासरे यांना हाताचापटाने मारहाण क न िजवे 
मार याची धमक  दली हणून गु हा दाखल. 13 मुकूंदवा

डी 448/ 2021 
कलम 323, 324, 504, 506,34भाद
वी  

द. 8/11/ 2021 रोजी 
रा ी 11.30 
वा. सुमारास  
तथागत चौक 
मुकुंदवाडी 
औरंगाबाद. 

द. 09/11/ 2021 
रोजी 05.59 
वाजता 
दाखल. 

सुिनल शंकरराव 
गायकवाड वय 33 
वष धंदा खासगी 
नोकरी रा. रमाई 
कॉलनी तथागत 
चौक गट.न 45 
डायम ड टाई स 
या पाठीमाग े

मुकुंदवाडी 

1) संदीप चाटे 2)´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß 3) रामक सन 
चाटे, 4) 
वामनराव चाटे  

    पोह 1573 
आहे
रकर  

न.ता.वे.व. ठकाणी यातील फयादी जेवन आण यासाठी 
राह या घ न तथागत चौक येथुन जात असताना 
आरोपी .1 हा िनळा झडा खा यावर घेवुन जात 
असतांना  फयादीस दस यान े फयादीने यास 
िवचारपुस केली असता आरोपी .1 यान े फयादी या 
डो यात दगड व लाठी ने मा न जखमी केल ेव आरोपी . 2 ते 4  यांनी फयादीस िशवीगाळ क न 
हाताचापटाने मारहान क न िजवे मार याची धमक  
दली हणून गु हा दाखल.   



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 10/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  14 मुकुंदवा
डी  449/ 2021 

कलम 302  
भा द िव 08/11/ 2021 ते 

दनांक 09/11/ 2021 रोजी 
दर यान   ( 
िनि त वेळ 
मािहती  
नाही) 
राजनगर 
येथील 
मोक या 
मैदानात 
मुकुंदवाडी 
औरंगाबाद     

द. 09/11/ 2021 
रोजी 17.40 
वाजता 
दाखल. 

मी रा ल िपता 
बरखु राय, वय 20 वष, वसाय- 
ॅ ि केशन 

मजुरीकाम रा. 
मुकुंदनगर 
रामकाठी जवळ 
स ह 41  रे वे गेट .56 चे पलीकडे 
औरंगाबाद  

भोलाकुमार, पुण 
नाव मािहती 
नाही (संशयीत)     मपो

उप
िन 

ीम
ती 
वैशा
ली 
गुळ
वे,    

नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी यांनी 
फयाद दली क , याची बहीण इंद ुहीचे भोलाकुमार 

याचे सोबत ेम करण चाल ुहोत ेव या दोघांम ये वाद 
होवुन भोलाकुमारने ितचा मोबाईल जाळुन टाकला 
होता व फयादी याची बहीन इंद ु िहचे दसु-या 
मुलासोबत ेम करण चाल ु अस याचा संशय 
भोलाकुमार यास होता व भोलाकुमार हा रा ी 
फयादी या िम ाला याचे गॅरेजजवळ रडतांना दसला 

होता. सकाळपासुन भोलाकुमार याचा मोबाईल ही बंद 
दाखिवत अस यान े फयादीस भोलाकुमार यानेच माझी 
बहीन इंद ु िहचा खुन केला असावा असा  संशय आह.े 
हणून गु हा दाखल. 

15 ‹´Ö ×ÃÖ›üÛúÖê 465 /2021 
कलम 379 IPC माण े 08/11/2021 

चे 20.00 ते 20.45वा. 
दर यान,को
ठारी डटल 
ि लिनक एन 1,िसडको , 
रोडवर 
औबाद  

द. 09/11/21 
वेऴः- 18/16  

रा ल अशोक 
मोकळे वय21 वष 
धंदा-खा. नोकरी  
रा. यायनगर 
ग.न. 11, N -4, 
िसडको 
औरंगाबाद मुळ 
रा. डोणवाडा 
ता.िज. 
औरंगाबाद         

अ ात -- 15,000/- . 
कंमतीची  

िहरोह डा 
लडर 

मो.सायकल 
मो.सायकल . MH-20-BS-5735 

--  पोना/1046 
गव
ळे  

खुलासाः- वरील ता. वेळी व ठकाणी यातील फयादीने  
याची वर नमुद वणनाची व कंमतीची िहरोह डा 
लडर मो.सायकल  िह हडँल लॉक क न दवाखा यात 
ुटीसाठी गेला असता कोणीतरी अ ात चोर ाने वर 

नमुद वणनाची व कंमतीची मो.सा. लबाडी या 
इरा ाने चो न नेली  हणुन डी.ओ.अिधकारी पोउपिन 
नागरे यांनी गु हा दाखल  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 10/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  

                                                                                                                                 Sd/-                                    ( ×¾Ö¿ÖÖ»Ö œãü´Öê )                                  ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ÝÖã®Æêü)                                                                                             ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ,†Öî Ó̧üÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ 

16 ‹´Ö ×ÃÖ›üÛúÖê गु.र.न. 466/2021 
कलम 379 
भादवी 

द.05/11/2021 चे 7.30ते 
दनांक 05/11/2021 

चे 08.00 वा. 
दर यान 
हनुमान चौक 
िचकलठाणा, 
औरंगाबाद  

द. 09/11/21 
वेऴः-23:21  

रंधीरकुमार 
कामे र साद 
वय-33  धंदा-
नोकरी रा. डुमडी 
ता.पो ट िबटा 
ता.िबटा िज.पटना (िबहार रा य) 
ह.मु. ा हण 
ग ली िशवाजी 
बकाल यांचे 
घराम ये 
करायान े

िचकलठाणा 
औरंगाबाद  

अ ात     सफौ/केदा
रे 
मो.. 9823029108 

नमुद ता.वेऴी व ठकाणी यातील फयादीने द. 05/11/21 रोजी सं याकाऴी 07:30 वा. सु. फयादीने 
याची  अँ टी हा . MH-20 CV 5510 ही मी हनुमान 

चौक िचकलठाणा येथे लॉक न लावता उभी क न  
औषधी व ईतर कराना सामान घे यासाठी माकटमधे 
गेलो  असता सामान व औषधी घेऊन परत अँ टी हा 
उभी के या ठकाणी आलो असता ती दसली  नाही   
कोणीतरी अ ात चोर ाने व:ता या फा ासाठी 
लबाडी या ईरा ाने चो न नलेी आह ेअशी फयादीने 
फयाद द याव न DO आिधकारी सफौ/ ही.जे. 

पुणपा े यांनी गु हा दाखल  
गलेा मालः- 1) 15000/- जु.वा. क.अ.ं  MH-20 CV 5510 हो डा 
कंपनीची अँ टी हा ाऊन रंगाची  चेसीस नं. ME4JF501HD7346382, ईजीन नं. JF50E70346515  कंमत  अंदाजे   15,000/-         
एकुण 


