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1 .•Ö¾ÖÖÆüÖü¸
ü ®ÖÝÖ¸ü  

39/2022 

कलम 379 

भादवी 

07/02/2022 

रोजीचे 

�दपारी 02.30 

त े03.30 वा सु  

डी माट� �या 

समोर िस�मा 

हाँ�पीटल�या 

�भतीलगत 

औरंगाबाद. 

�द.10/02/2

2 रोजी 

14.26 वा  

संजय मरुलीधर 

मगर वय44वष� 

धंदा खाजगी 

नोकरी रा 

25/12आलोकनग

र सातारा 

प�रसर 

औरंगाबाद  

अ�ात     पोना 
264 

�ीर

सागर 

नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दी यांची मो.सा. MH 

20 EN3488िह �द.07/02/2022रोजीचे �दपारी 02.30त े03.30वा सु डी 

माट� �या समोर िस�मा हाँ�पीटल�या �भतीलगत ह�ँडल लाँक 

क�न उभी केली असता ती कोणीतरी अ�ात चोर�ाने 

�वता�या फाय�ासाठी चो�न नेली आह े �हणुन कलम 

379भादवी �माण ेगु�हा दाखल 

ÝÖê»Öê»ÖÖ´ÖÖ»Ö 1) 40,000 �पये �कची एक िहरो  ��ल�डर �लस 

मो.सा. �. MH 20  EN 3488िस��हर �लँक रंगाची िजचा चेिसस 

न.ंMBLHARO83HHC80331इं न.ं HA10AGHHC91455      40,000  

2 •Ö¾ÖÖÆüÖü ü̧ 
®ÖÝÖ ü̧ 

गरुन 40/2022 

कलम  

कलम 

269,270 सह 

कलम 

135महारा� 

पोलीस 

अिधिनयम 

काय�ा 

�दनांक  
10/02/2022 

रोजी  12.20ते 

13.20 चे 

दर�यान  

गोदावरी 

मराठवाडा 

पाठबधंारे 

िवकास मंडळ 

समोर 

औरंगाबाद. 

�दनांक  
10/02/2022 

रोजी  

15.49 वा  

�ाने�र 

रामकृ�ण 

सोनार 

वय51वष�,धंदा -

नोकरी 

सफौ/2141 

,नेमणुक पो.�टे. 

जवाहरनगर, 

औरंगाबाद.  

1)कुणाल सुभाष 

राउत 2)उमेश 

सुभाष राउत 

3)�वि�ल रमेश 

थोरात 4)संकेत 

सुर�� 

खापड�5)ल�मण 

सोनाजी �मड 

पाटील 6)´Ö×Æü»ÖÖ 
†Ö¸üÖê¯Öß  7) 
िवशाल सांडु 

राउत नगर 8) 

�दपक संजय 

खरात 9)अिनल 

�भाकर भरैव 

10) िव�म 

�भाकर रेनुके  

(11) ईतर 20त े

25 मिहला व 10 

त े15पु�ष  
 
 

    पोना 
733 

मान

काप े 

नमुद ता वेऴी �ठकाणी यातील आरोपीतांनी  कोणतीही 

परवानगी  न घेता  द�ुकाळ��त मराठवा�ाचा �सचनाचा 

आकडा न वाढवता �सचनासाठी असले�या िनिधचा 

दरुउपयोग क�न ��ाचार करणारे अिधकारी यांचे िनलंबन 

कर�यात यावे या मागणीसाठी िनदश�न क�न  शहरात मा. 

पोिलस आयु� सो. औरंगाबाद शहर यांचे जा �. िवशा 

5/आदशे/औरंगाबाद/2022-467औरंगाबाद.  �द.08/02/2022 अ�वय े

चे महारा� पोिलस अिधिनयम 1951चे कलम 

37(1)(3)जमावबंदी आदेश लागु असतांना आदेशाच े उ�लंघन 

क�न सामािजक अंतर न पाळता आपआप�या संसग�ज�य 

रोगाची लागन होव ुशकत ेयाची जानीव असतांना व ईतरांना 

बाधा होईल असे िन�काळिजपण ेव बेजबाबदार पनाचे वत�न 

क�न आंदोलन केल.े  �हणुन वरीलकलमा �माण ेगु�हा दाखल  
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3 •Ö¾ÖÖÆüÖü ü̧ 
®ÖÝÖ ü̧ 

गरुन 41/2022 

कलम 
461,380 

भादवी 

�द.09/02/2022 

चे 21.00 त े

�द.10/02/2022  

चे 08.15 

वाजेपावेतो 

आपना 

बाजार SFS 

कॉ�पले�स 

िब�डीग न-ं4 

ऑ�फस न-ं11 

औरंगाबाद  

�द.10/02/2

022 रोजी   

17.48 वा  

लिलत िवजय 

पाटील, वष� 

39वष�,धदंा- खा. 

नोकरी (सी.ए.) 

,रा. बी 6 

िशवगाथा 

काँ�पले�स, 

छ�पतीनगर, 

गारखडेा 

परीसर 

,औरंगाबाद. 

अ�ात      पोहे

कॉ/130
5 

ठ�बरे 

नमुद ता वेऴी व �ठकाणी यातील अ�ात आरोपीने �फया��दचे 

वरील वण�नाचे सामान हे  �फया��दचे  ऑफ�सचे लोखंडी 

शेटर�या  बाजुची प�ी काढून शेटर उचकाटून ऑफ�सम�ये 

�वशे क�न  �वत:चे फाय�ासाठी लबाडी�या इरादयान े 

चो�न नेले आह.े  �हणुन वरील कलमा �माणे गु�हा दाखल  

ÝÖê»Öê»ÖÖ´ÖÖ»Ö 1)10,000�. �क. चे एक डेल कंपनीचा लँपटँप जु.वा. 

�क. अं.2)5000�. �क. चे रेडमी नोट 4 कंपनीचा मोबाईल �याचा 

IMEI NO 863194032267525,863194032267533िवना िसम जु.वा. �क. 

अ.ं 3) 4000 �. �क. चा माय�ोमाँ�स कं. मोबाईल �याच 

वोडाफोन िसम न.ं 7770003721जु.वा. �क. अ4ं) 2,000 �. �क. च े

इन�हट व इ�हटर बँटरी जु.वा. �क. अ.ं 5)1000  �. �क.ची एक 

हाड�िड�स जु.वा. �क. अ.ं  6)00   �.  �क.चे िडजीटर िसि�चर 

टोकन (�लाइंटच)े 33,000एकुण. 
 
               
  
 

4 ×ÃÖ›üÛúÖê 71/22 कलम 
324,323 

भा.द.िव. 

09/02/2022 

रोजी वेळ 

01.15 वा. 

मेडीयेटर 

से�यरुीटी 

काया�लया�या  

समोर,एन-5, 

िसडको 

,कँनॉट �लेस 

औ.बाद  

�द 
10/02/2022 

वेऴ  
01.17 

ओकांर राजशे 

खोत वय 20 वष� 

धंदा िश�ण रा. 

िव�लनगर, राम 

नगर, िसडको, 

औ.बाद  

मेडीयेटर 

से�यरुीटी 

काया�लयाचा 

कम�चारी  

�दपक पुण� नाव 

प�ा माहीत 

नाही 
 

    पोह/1
139 

मुदीरा

ज  
 

 न.ता.वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दी ह े �यां�या बहीण�ना  

आण�यासाठी स�ट लॉरे�स शाळेजवळ मडेीयेटर से�यरुीटी 

काया�लया�या  समोर,एन-5, िसडको ,कँनॉट �लेस औ.बाद 

शहर.येथुन घरी जात असतांना र��यावर वाहतुक थांब�यान े

नमुद .आरोपी�या साहबेांची गाडी �फया�दी�या गाडी मुळे 

अडकली अस�याचे कारणाव�न आरोपीने �फया�दीस 

ध�ाब�ु� क�न �फया�दीच ेडा�ा कानाला दोन चापटा मा�न 

�फया�दी�या काना�या पड�ाला दखुापत केली �हणुन गु�हा 

दाखल क�न  
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5 वाळुज  44/202 

कलम 
269,270, 

भा.द.िव. 

मपोअ.1951 

10/02/22वळे 
13.00 

वास.ुयेसगाव 

ता.गगंापुर 

िज.औरगाबाद   

10/02/22 

वेळ 19.26 

वा. 

ल�मण 

िव�नाथ ्गाड े

पोह/1598न े

वाळुज  पो�टे 

पढंरीनाथ 

बाबासाहबे २) 

िनतीन 

नाराय़ण रावत े

३) अिनल 

कैलास रावत े

सव्�  

रा.िसलेगाव 

.ता.गगंापुर िज 

औरंगाबाद 

    सफौ 

एन.के.

बु� 

नमुद वळे व यातील आरोपी हे मा.पोलीस आयु� यांचे आदशे 

�मांक जा.�.िवशा-5/आदशे/औ.बाद/2022-99 �दनांक 09/01/2022 

अ�वय ेसदरचा आदेश �दनांक 24/01/2022 पावेतो या आदेशान े

जमावबंदी आदेश महारा� पोलीस अिधिनयम 1951 चे कलम 

(1)व (3) अ�वय े जमावबंदी,संचारबदंी आदशे लागु केलेला 

आह.ेतरी �दनांक 10/02/2022 रोजी 13.30 वा.सु. येसगांव येथ े

साव�िजनक रोडवर वरील इसमांनी �यांचे वाहन टाटा -407 

�मांक MH-21-5604 याम�य े ल�ािनिम�ान े  D.J.वर गाण े

वाजवुन लोकांची गद� जमवून मा�क न लावता सोशल 

िड�टंस�ग�या िनयमाच ेपालन न करता व कोरोना संसग�ज�य 

रोगाचा �सार होईल अस े कृ�य क�न �यांनी  

मा.िज�हािधकारी औरंगाबाद आिण मा.पोलीस आयु�  
6 मुकंुद 

वाडी 
गरुन ं40/2022 

कलम 
324,504,34 

भा द िव  

10/02/2022 

रोजी सकाळी 

08.00 वा स ुमी 

संजयनगर 

कमानीसमोर, 

जालना रोड  

�द. 
10/02/2022 

रोजी 

16.49वाज

ता  

करमबीर 

जीले�सग 

चंडािलया, वय-

50वष�, �वसाय़- 

मजुरी, राहणार 

रोहीदासनगर, 

संजयनगर, 

ग�ली न ं02 

मुकंुदवाडी, 

औरंगाबाद.. 

  1) ´Ö×Æü»ÖÖ 
†Ö¸üÖê¯Öß 2) 
�ंकटशे अ�न 

ढोकरे व 3) 
´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß  
सव� मुकंुदवाडी 

औबाद 

    मपो

ना/220
2 

पवार 

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

असले�या घरा जवळ  यथेे लोक खरकट े अ� आणुन टाकत 

असतात �यासाठी यातील �फया�दी यांनी खरकट े पाळीव 

�ा�यांना खायला घाल�यासाठी  ड�बा ठेवला होता व ितथे 

असलेला डबा कोणीतरी बाजुला फेकुन �दला ड�बा पु�हा 

जागवेर ठेवत असतांना यातील आरोपी तेथे आले व सदर 

�ठकाणी खरगट े अ� का टाकता या कराणाव�न यातील 

आरोपीतांनी �फया�दीस िशवीगाळ क�न दगडान  े व लाकडी 

दां�ान ेडो�यात मा�न जखमी केल े�हणुन गु�हा   

7 ×•ÖÃÖß 38/2021 

कलम 269, 
270, 34 

भादवी सह  

कलम 135 

महारा� 

पोलीस 

कायदा 

�माण.े  

10/02/2022 

रोजी सुमारे 

12:35 वाजे�या 

सुमारास, 

रोटी बँकेचे 

काया�लया 

समोरील 

साव�जिनक 

रोडवर 

औबाद    

�द.10/02/2

022 रोजी 

22.15वा. 

�फया�दी - 

साहबेखान 

गुलशरेखान 

पठाण वय 50 

वष� धदंा - 

नौकरी - 

पो.ना./298 न.े 

पोलीस ठाणे 

िज�सी 

औरंगाबाद 

शहर.   

आरोपी - 1) 

युसुफ हा�ण 

मुखाती रा. 

मोतीवाला 

नगर 

औरंगाबाद 2) 

इ�ाहीम पटेल 

�कराडपुरा 3) 

दोन अनोऴखी 

इसम नांव प�ा 

माहीती नाही. 
 

    स.फौ. 

�शद े

यातील �फया�दी व �यांचे सोबत चे बंदोब�ताठी असलेले 

पोलीस अंमलदार ह े  रोटी बँक िज�सी चौक रोड औरंगाबाद 

येथील काया�लयाचे वरील मज�यावर कना�टक रा�यात 

िहजाब संदभा�त प�काराशी मु�लीम मिहलांनी वाता�लाप 

काय��म बंदोब�तासाठी असतांना यातील आरोपीतांनी 

महारा� शासनान े कोवीड संदभा�त िनयमावली �. 

2021/जीआ�ा/िजिनक/कावी/338 �दनांक 31/12/2021 अ�वय े

एक� जमा न हो�याच ेआदेश असतांना िवनापरवाना एक� 

क�न मा. पोलीस आयु� साहबे, यांचे जा.�. िवशा-

5/आदशे/औरंगाबाद/2022-99�दनांक09/01/2022रोजीचेदशेा�वये 

औरंगाबाद शहरात जमावबंदी आदशेलागुअसतांना मिहलांना  
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8 हसु�ल ग.ुर.न.ं 

21/2022कल

म 
420,465,468,3

4 भा.द.ंवी 

सह कलम 

मािहती 

तं��ान  

अिधिनयम 
66(c),66(d) 

25/11/2021 त े 

1/12/2021 पय�त 

�द 
10/2/2022   
18.28 

´Ö×Æü»ÖÖ �फया�दी 

वय 37 

�वसाय- रा . 

�लॉट नं 1-६,सव�  

नं. 173 जान 

मोह�मद 

मि�जद 

लेन1बरेी बाग 

हसु�ल,औरंगाबा

द  

आरोपी -1) 

के�वीन 

िव�य�स  रा. 

लंडन  2)´Ö×Æü»ÖÖ 
†Ö¸üÖê¯Öß  रा. 

�द�ली  

    पोनी 

�ी  

देवकर  

यातील आरोपीतांनी संगणमतक�न �टडर या सोशल 

िमडीयावर के�वीन िव�य�स नावाणे �ोफाईल टाकुन 

�फया�दी सोबत मै�ी दाखवुन �वत:हा कोकाकोला कंपिनचा 

िस.ई.ओ असुन युनाईटेड �कगडम यथेील लायसे�टर िसटी चा 

रिहवाशी असुन जेिनफर नावाची मुलगी सु�दा आह.ेअशी 

खोटी माहीती देवुन परीचय वाढूवून �द.  29/11/2021 रोजी 

भारतात येणार अस�याची  माहीती कळवुन टक�टाचा फोटो 

�फया�दीचे वॉ�सअप वर टाकुन व फोन क�न के�वीन 

िव�य�स व ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß यांनी �फया�दीस फोन क�न �द�ली 

एयर पोट�वर दीड लाख �ीटीश पाउंड आनतांना पकडले असे 

कळवुन �याचा टॅ�स ि�लयंर�स कर�याक�रता िनता दास 

यांचे ब�क एकाउंट  UTR NO.NEETA DAS- IHM BRANCH 

N33421173166974यावर  55.000/ - �पये  आरटीजीएस   �ारे 

पाठवले परत �द. 01/12/2021 रोजी टॅ�स ि�लयंरेस खो�ा 

मनी ल�डरी�या गु�हयात अडकव�याची धमक� देवुन ´Ö×Æü»ÖÖ 

†Ö¸üÖê¯Öß यांचे अकाउंट UTR NO.NEETA DAS - IHM BRANCH 

N335211733590131यावर 42,800/ -�पये     पाठव�यास भाग 

पाडुन �फया�दीची 97,800 �पयाची ऑनलाईन खोटी ओळख 

दाखवुन फसवणकु केली आहे .  �हणुन गु�हा दाखल  
9 ˆÃ´ÖÖ®Ö¯Öã

ü̧ 
33/22 कलम 
324,323,504,5
06,427,34 IPC 

�द.10/02/2022 

रोजी दपुारी 

01.30वा..मटन 

माक� ट 

पीरबाजीर  

उ�मानपुरा 

औरंगाबाद 

�द 
10/02/2022 

रोजी 

18.27 वा. 

सिमर खान 

ग�फार खान 

वय 20 वष�,धंदा-

ईलेक�ीशन 

रा.मटन माक� ट 

पीरबाजीर  

उ�मानपुरा 

औरंगाबाद  

1) अिजम खान 

दलुु खान वय-

52,रा.मटन 

माक� ट 

पीरबाजीर  

उ�मानपुरा 

औरंगाबाद   2) 

शहानर खान 

अिजम खान 

वय-25,रा.मटन 

माक� ट 

पीरबाजीर  

उ�मानपुरा 

औरंगाबाद  
 

    पोह/1
274 

ईधाट े

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

एकमेकांच ेओळखीचे असनु मामा भाचा व माम ेभाऊ असुन 

यातील �फया�दी व आरोपीतांम�ये घरा�या मध�या 

�भतीव�न वद आह.ेसदर �भती�या वादाव�न �फया�दी व 

आरोपी यांचेत वाद झा�यान ेआरोपीतांनी �फया�दीच ेवडील 

व �फया�दीस िशवीगाळ क�न हाताचापटान ेमारहाण केली व 

दकुाणाच ेसामान बाहरे फेकुन दकुाणाच ेनुकसान केले.आरोपी 

�.02 य़ांनी �फया�दीस सुरीन े उज�ा हाता�या दंडावर वार 

क�न ज�मी केल ेव िजवे मार�याची धमक� �दली. �हणुन मा 

पोिन/सो यांचे आदेशान ेगु�हा दाखल  
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10 ²ÖêÝÖ´Ö¯Öã ü̧Ö ग.ुर.न न.ं 
15/2022 

कलम 135 

महारा� 

पोलीस 

कायदा 1951 

�माण े 

�द. 10/02/22 

रोजी 16.00वा.  

जयिभमनगर  

टाऊनहॉल  

�रगाबाद 

�द. 
10/02/22 

रोजी 

19.42वा.   

िवलास ह�रदास 

मुठे वय 35 वष� 

धंदा नौकरी 

,पोअ/1093, न े

गु�ह ेशाखा 

�रगाबाद  

शेख मेहराज 

उफ�  मु�ा िपता 

शेख श�फउ��न 

वय 28वष� रा. 

फैजल मि�जद 

जवळ 

आसे�फया 

कॉलनी      

 �रगाबाद  

    पोह/8
34 

काकड े

यातील �फया�दीस  गु� बातमीदारा माफ� त मािहती िमळाली 

क�,जयिभमनगर  टाऊनहॉल येथे शेख मेहराज उफ�  मु�ा याच े

ता�यात कंबरेला उज�ा बाजसु पँ�टचे आतुनठेवलेला िमळुन 

आ�याने पोहकेॉ/289 संतोष सोनवमे साहबे यांनी पंच सम� 

चाकुचा सिव�तर ज�ी पंचनामा क�न �यांचेवर पोलीस पंच 

व आरोपीचा स�ाचे कागदी िचि�टचे लेबल लावुन एक 

कागदी पाक�टात ठेवला आह े .सदर इसमाने �याचे ता�यात 

िवनापरवाना चाकु बाळगनु मा. पोलीस आयु� यांचे 

काया�लयीन जा.�. िवशा -5 /आदशे/�रगाबाद /2022-467 �द. 

08/02/2022 अ�वय े महारा� पोलीस अिधिनयम 1951 चे कलम 

37(1)(3) अ�वये आदशेाचा �द. 09/02/2022 चे 00.01 त े�द23/2/2022 

चे 24.00 वाज े पावेतो पोलीस आयु�ालय ह��त लागु 

असतांना उ��घन केल े�हणुन माझी �याचे िव��द कलम 135 

महारा� पोलीस काय�ा �माण े सरकार तफ�  कायदेिशर 

�फया�द आह े .वगैरे मजकुराव�न मा. पोिनसो यांचे आदेशान े

गु�हा दाखल 

 ×´ÖôûÖ»ÖÖ´ÖÖ»Ö 150/-�पय े �कमंतीचाएक �टेनलेस �टील धातुचे 

धारदार एका बाजुन े िनमुळते टोक असलेला चाकु  

,म�येभागी(08)दा�या असुन,�लाि�टकिहर�ारंगाची मुठ 

असलेली खालीलबाजुस  तुटलेली ,�याची मुठ एक इंच �ंद व 

पाच इंच लांब असुन पुढील पाते �दड इंच  �ंद व आठ इंच 

लाब असलेला िज.वा. 
 

11 
¯ÖãÓ›ü»Öß ú 
®ÖÝÖ ü̧ 

51/2022 

कलम 498 
A,323,504,50

6,34भादवी.

सह ३,४ 

�डंाबंदी 

अिध.,3,4 

मुि�लम 

मिहला 

अिध.  

13/06/2020 

त े
10/02/2022 

पावेतो  

�द.10/02/2

022 रोजी 

20.15 वा. 

´Ö×Æü»ÖÖ �फया�दी 

वय 20 वष� 

�वसाय 

घरकाम रा . 

िलब�जळगाव ता 

गगंापुर िज . 

औरंगाबाद हम ु

नुराणी म�जीद , 

माजी नगर 

सेवक शक�ल 

या�या 

1 माझे पती 

नामे मुजीब 

शमशो�ीन शखे 

2सासर  

शमशो�ीन 

गुलाब शखे 3 

सास ु)´Ö×Æü»ÖÖ 
†Ö¸üÖê¯Öß 4 ) �दर 

आसीफ 

शमशो�ीन शखे 

5 ) �दर  

िन

रं

क 

   सपो

नी 

खटाण े

नमुद ता वळेी व �टकाणी यातील िवरोधकानी संगणमत क�न 

�फया�दीच े ल� झा�या�या दोन मही�यानंतर , जवेण न 

दे�या�या कराणाव�न व काही ना काही कारणाव�न तसेच 

घर बांध�याक�रता दोन लाख �पय ेमाहरेाव�न घवेून ये या 

कारणाव�न �फया�दीस वेळोवळेी मारहाण व िशवीगाळ क�न 

माझा शा�ररीक व मानसीक छळ केला . तसेच �फया�दीच े

पतीने मला �वतः व �ती�ीत ����या बैठक�म�य ेितन वेळा 

तलाक तलाक तलाक असे �हणुन बकेायदेशीर तलाक �दला 

आह े�हणून �हणुनगु�हा दाखल . 
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घराजवळ , 

गारखडेा  

औरंगाबाद 

अ�ताफ 

शमशो�ीन शखे 

6 ) जाऊ ´Ö×Æü»ÖÖ 
†Ö¸üÖê¯Öß रा . सव� 

�लबेजळगाव  

औरंगाबाद 
12 

¯ÖãÓ›ü»Öß ú 
®ÖÝÖ ü̧ 

52/2022 

कलम 

420,170,34भा

दवी  

�द.10/02/20

22रोजी 

दपूारी 01.30 

वाजे सूमारास 

िशवाजी नगर 

चौक  

�द.10/02

/2022रो

जी दपूारी 
22.24 

वाजे 

सूमारास  

सूधाकर 

गोपीनाथ इंजे 

पाटील वय-

73वष�,धंदा- 

सेवािनवृ� 

रा.CL 7/55/01, 

12 वी योजना 

िशवाजीनगर 

औरंगाबाद  

दोन अनोळखी 

ईसम 

 .   पोउप

नी 

बनसो

ड े

नमुदता�रख वेळी व �ठकाणी याितल नमुद वणा�ना�या 

सो�याच े दािगन े अंगावर घालून  �फया�दी �यां�या घ�न 

िशवाजीनगर चौक यथेे पा�या�या टाक� समो�न जात 

असताना �फया�दीस दोन अ�ात मोटारसायकलवर आले�या 

इसमांनी �यापैक� एकाचे वय अंदाजे 35 त े 38 वयोगटाचा 

असून �याने चेहरावर मा�क लावलेला होता व पांढ�या 

रंगाचा फूल शट� घातलेला होता.�या�या सोबत असले�या 

दसू�या इसमास मी जा�त बिघतले नाही �यामूऴे �याचे वण�न 

मी सांगू  शकत नाही.अशा वरील लोकांनी दपूारी 

01.30वाजे�या दर�यान िशवाजीचौक पा�या�या टाक� 

समोर मोटारसायकल वर येऊन मला थांबवून आ�ही पोलीस 

आहोत अशी बतावणी क�न व �फया�दीस �मात टाकून 

�फया�दी�या जवऴील वरील वणा�नाचा सो�याचा ऐवज घेऊन 

गेल ेआह.े �हणुन गु�हा 

ÝÖê»Öê»ÖÖ´ÖÖ»Ö 1) 40,000/-  �पय े �कमतीची दहा �ँम सो�याची 

अंगठी  �यावर िडझाईन असलेली जूनी वापरती         2)  

20,000/-�पये �कमतीची सहा �ँम सो�याची अंगठी लाल 

रंगाचा खडा असलेली जूनी वापरती   3)  75,000/-�पये 

�कमतीची 29 �ँम सो�याची ग�यातील साखऴी जूनी 

वापरती   1,35,000/- एकूण �कमतीच ेसो�याचे दािगन े
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13 
 ÛúÎúÖÓŸÖß 
“ÖÖîÛú ú 

028/2022 

कलम 269, 

270,मपोका 
135 

�दनांक  

10/02/2022रो

जी13.10 वा त े

13.20वाजेपावे

तो  िज�हा 

प�रषद 

काया�लय 

औरंगाबाद 

10/2/2022 

रोजी 

18.25वा  

भा�कर 

दामुनरवड ेवय-

52वष�,धदंा-

नौकरी,पोना/172

3 नेमणुक 

पोलीस ठाणे 

�ांतीचौक 

औरंगाबाद 

मो.न.ं9518565435 

1)िम�लद 

��हाद बनसोडे 

2)आनंद क�तरेु 

3)काकासाहेब 

गायकवाड,4)रा

�लरानडे 

5)अजय बनसोडे 
6)´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß 
7)´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß 
8)´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß 
10ते12�ी 

पु�षासह 

ई�यादी 

    पोना/
1222

िस�ी

क� 

यातील �फया�दी व इतर पो�टे सहकारी यांनी आरोपीयांनी 

िज�हा प�रषद काया�लया�या मेन गेट येथे बोकायदेिशर 

जमाव जमवुन कोवीड 19संबधाने कोणतेही िनयम न पाऴता 

�यातील बरेच इसम िवना मा�क असताना तसेच सोशल 

िड�ट�स�गचे पालन करत नसताना तसेच स�या कोरोनाचा 

वाढता संसग� ल�ात घेता आप�याला संसग�ज�य रोगाची 

लागन होवुन शकत,ेआपण �वताला संसग�ज�य रोग झाला 

आह े �कवा नाही याची चाचणी केलेली नाही याची माहीती 

असताना आपण ल�णे नसले�या संसग�ज�य रोगाचा ��ण 

(Asymptomatic corona positive )असु शकतो याची जाणीव 

असताना आप�या कडुन या रोगाचा संसग� पसरेल इतरांना 

बाधा होईल तसेच �वताला संसग�ज�य आजाराची लागन 

होईल याची जानीव असताना िवना मा�क एकञ जमवुन 

,घोऴका क�न िज�हा प�रषद �शासना िव�� घोषणा देव ु

लागले �यात दौलाताबाद येथ े दिलतांसाठी �मशान भुमी 

झालीच पािहज,ेहमारी मांगे पुरी करो नही तो खुच� खाली 

करो,अशा इ�यादी घोषणा देव ु लागले �हणुन आ�ही �यांना 

स�या कोरोना माहामारीमुऴे मा.िज�हािधकारी व मा.पोलीस 

आयु� सो यांच े आदेश �.2022/िज.आ.�/िज.िन.क�/कािव-

543�दनांक 09/02/2022अ�वय े व महारा� पोलीस अिधनीयम 

1951चे कलम 37(1) व (3)अ�वये आदेश �.जा.�.िवशा-

5/आदशे/औबाद/2022-467औरंगाबाद शहर �दनांक 08/02/2022 

अ�वय े पोलीस आयु�ालय काय��ेञात लाग ु कर�यात आल े

असुन �यामुऴे आपण िनदश�ने आंदोलन कर नका असे 

सांगीतले असता �यांनी िनदश�ने आदंोलन थांबिव�यास नकार 

देवनु िनदश�ने व घोषणा देवुन 13.10वा ते 13.20 वाजेपावेतो 

िनदश�ने केल.ेवरील आंदोलनकत� यांनी बेकायदेिशर 

अनािधकृत जमाव जमवुन  
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14 ‹´Ö 
¾ÖÖôãû•Ö 

गरु�-
99/2022 

कलम  379 

भादवी. 

�द-09/02/2022 

रोजी 06.00 ते 

�द 

10/2/2022रोजी 

चे 10.00 

वाजे�या 

सुमारास 

खोजेवाडी गट 

� 62 मधे  
.  

�द-
10/02/2022 

रोजी 

17.20 वा.  

संतोष ल�मण 

प�हाड वय  

33वष� धंदा - 

शेती. रा. 

खोजेवाडी 

ता.गगंापुर िज 

औरंगाबाद  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

अ�ात     पोह/1

282का

साल� 

नमुद ता वेळी व ठीकाणी यातील  �फया�दी यांनी �फया�द 

�दली क�      खोजेवाडी गट � 62 मधे   एक ह�ेटर 77आर 

यवेठी जमीन आह े 15/08/2019रोजी माझे िवहीरीवर 

3HP�मतेचा सोलार पंप बसवल े होते �याची �कमत 15000/- 

�पये �कमत  जुने वापरते अंदाजे ते�हा पासुन मी मा�या 

पीकाला सोलार पंपा�या सा�ान े पाणी देत असे �दनांक 

09/02/2022रोजी मी सायंकाळी 06.00वा पय�त सोलार पंपा�या 

सा�ान े माझ े जिमनीतील िपकाला पाणी �दले होते.व 

�यानंतर मी घरी गेलो आज �दनांक 10/02/2022रोजी सकाळी 

10.00वा सु शेतात  िपकाला पाणी दे�यासाठी गेलो असता . 

सोलार पंपचा पाईप हा िवहीरीत पडलेला होता �यावेळेस 

िवहीतुन पाईप बाहरे घवेुन पाहील ेअसता सोलार पंप �दसुन 

आला नाही व �याचे केबल �दसुन आल ेनाही .ते�हा मी माझे 

शेजारी लोकांना िवचारपुस केली असता �यांनी काही एक 

माहीती �दली नाही .माझी खा�ी झाली क�, सोलार पंप हा 

चोरी झाला आह े�हणुन मी पो �टे ला यवेुन त�ार दते आह े

माझे चोरीस गेल ेसोलार पंप चे वण�न खाली �माणे  15000/-� 

�क. टाटा कंपनीचा सोलार पंप व का�या रंगाचे केबल अंदाज े

100फुट  �कमक 1000/-� जुना वापरता �कमत अंदाजे अशा 

वरील वणा�चा व �कमतीचा सोलार पंप हा अ�ात चोर�ाने 

�वता�या फाय�ासाठी  लबाडी�या इसा�ान े अशा 

�फया�दीव�न गु�हा दाखल. 
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15 ‹´Ö 
¾ÖÖôãû•Ö 

गरु�-
100/2022 

कलम  379 

भादवी. 

.�दनांक 

14/11/2021रो

जी सकाळी 

10.00त े

15/11/21रोजी

चे 14.30 

वाजेपावेते  . 

�द-
10/02/2022 

रोजी 

15.05  वा.  

 शेख असलम 

कडु पटेल,वय-

28वष�, धंदा- 

�ाय�ह�ग रा. 

कमळापुर, 

�ामपंचायत 

�या समोर, ता-

गगंापुर,जी- 

औरंगाबाद   

अ�ात     पोह / 
88 

खोसरे
. 

     नमुद ता वेली व �ठकाणी यातील �फया�दीयांनी �फया�द 

�दली क�   ते  �ाय�ह�ग  काम क�न कुटुबाचा उद�नरवाह 

चालिवतो. व जा�या-ये�यासाठी  HFिडल�स िहरो कंपणीची  

मो.सा.� MH-20-FX 7035 अशी वापरतो. �द.14/11/2021 रोजी 

रा�ी 10.00 वा सुमारास मी माझी मो.सा. मा�या घरासमोर  

ह�ँडलक क�न उभी केली व घरात जावुन जेवण क�न 

झोपलो व �द. 15/11/2021 रोजी सकाऴी 04.30वा. माझे वडील 

नामे कडु पटेल यांनी  बाहरे येवुन मोटरसायकल बिघतली 

असता मा�या वडीलांना मोटरसायकल  �दसुन आली नाही 

�हणुन मा�या वडीलांनी मला घरात येवुन सांगीतल े क�  

बाहरे मोटरसायकस नाही,�हणुन मी बाहरे यवेुन  बिघतल े

असता मोटरसायकल  �दसुन आली नाही �हणुन मी  राह�या 

घरा�या प�रसरात व इतर �ठकाणी आज पय�त शोध घेतला 

परंत ुमोटार सायकल ि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 नेली 

आह.ेअशा �फया�दीव�न गु�हा दाखल  
 
 

16 ‹´Ö 
¾ÖÖôãû•Ö 

101/2022 

कलम 3,7 

अ�याव�यक 

व�त ु

अधीनीयम 

�द.10/02/2022 

रो 15.30 

वाजे�या 

सुमारास  

�द-
10/02/2022 

रोजी22.01 

वा.  

अिवनाश 

महादेव ढग,े वय 

40 वष�, धदंा 

नोकरी पोलीस 

अंमलदार 

ब.नं.2511, 

नेमणुक, पोलीस 

ठाण े

एम.आय.डी.सी.

वाळुज, 

औरंगाबाद 

शहर. 7 

स�यद अझहर 

िपता सै�यद 

र�फक, वय 36 

वष�,रा. 

रांजणगाव 

कमळापुर 

फाटा, 

औरंगाबाद  

    पोउप

िन/बां

गर 

नमुद  ता वेळी �फया�द यांनी  �फया�द ×¤ü»ÖßÛúß  आ�ही आमचे 

वाहन े गु� बातमीदार यांनी सांिगत�या �ठकणी उभे क�न 

आ�ही व पोलीस �टाफ, पंच असे गाडी खाली उतरल े व पु�हा 

सापळयाचे िनयोजन क�न पाई चालत जावुन सदर �ठकाणी 

एका ग�लीत पुव� मुखी प�या�या शेड समोर 16.00 वाजता 

आलो असता, सदर प�याचे शेडम�य े एक काळी-िपवळी 

रंगाची एल.पी.जी.पसे�जर �र�शा �ं.  MH20 EF 1370 उभी 

असुन सदर �र�शाम�य ेपाईप�या सहा�यान ेघरगुती वापराच े

गस िसल�डरमधनु गर भरत असतांना �दसल.े सदर �र�शा 

जवळ एक इसम उभा असलेला �यांना पोउपिन द�ा शेळके 

यांनी ओळखप� दाखवुन �यांचा, पंच व आ�हा सवा�चा 

प�रचय दवेुन ये�याचा उ�ेश कळिवला व �यास �याचे नाव 

गाव िवचारले असता �याने �याचे नाव गाव स�यद अझहर 

िपता सै�यद र�फक, वय 36 वष�,रा. रांजणगाव कमळापरु 

फाटा, औरंगाबाद मो.�ं. 8856856690 असे सांगुन �र�शा 
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                   S/D 

 

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

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

 

चालक तु�हा लोकांना पा�न पळुन गे�याचे सांिगतल ेव �यांचे 

नाव गाव मािहती नस�याचे सांगुन सदरचे प�याचे शेड  

कृ�णा जोशी यांचे अस�याचे सांिगतले.�यानंतर आ�ही सदर 

�ठकाणी बारकाईने पाहणी केली असता, सदर �ठकाण ह े

अंदाजे  30 x 50 चे प�याचे शेड �दसुन येत आह.े तसेच 

दि�णेकडील �भतीला असले�या िव�ुत संचाला इले��ीक 

मोटरला पाईप नोझलेची जोडणी क�न घरगुती वापराच े

एच.पी. गस कंपनीचे िसल�डर वजन का�ावर ठेवुन �यामधुन 

उ�या असले�या वर नमुद �र�शाम�य े गस भरतांना िमळुन 

आल.े सदर �ठकाणी आ�ही पोलीस �टाफ व नायब 

तहिसलदार पुरवठा यांनी पंचासह िनरी�ण केल े असता, 

खालील वण�नाचे प�याचे शेड समोर एका टे�पोम�ये घरगतुी 

गस िसल�डरचा साठा िजवीतास हाणी हाईल �याबाबत 

कोणतीही खबरदारी न घेता धोकादायक ि�थतीत वापरतांना 

िमळुन आला. संबंिधत इसम यास गस िसल�डर साठवणकु 

कर�याची व �र�फल�गची परवानगी आह ेका असे िवचारले 

असता, �यांने परवानगी नस�याच े सांिगतले. अशा 

�फया�दीव�न गु�हा दाखल .. 
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