
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 11/11/2021  “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  ²ÖêÝÖ´Ö¯Öã¸üÖ 453/2021 
कलम 143,147,149,323,504,506 
भा.द.वी   10/11/2021 

रोजी 12.30 
सुमारास 
सारावैभव 
या पाठी 

माग े
जटवाडा रोड 
औरंगाबाद 10/11/2021 वेळ 19.12 वा   ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 1)भािगनाथ 

साहबेराव सांगऴे ,रा. हसुल औबाद 2) सुभाष आ णा 
सांगऴे, 3)आ णा 
यादवराव सांगऴे ,4)रंगनाथ राठोड  
रा.सवराधा वामी 
कॉलनी जटवाडा 
रोड औरंगाबाद  5) कादर सेठ पुण  
नाव माहीत नाही 
रा. गणेश कॉलनी 
औरंगाबाद िन

रं
क  िनरंक   पोउ

पिन 
भाले
राव   नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपी व फया द ह े

नातेवाईक असुन शेती मोज या या कारणाव न 
आरोपीतांनी फयादीस  िशिवगाळ क न हाताचापटाने 
मारहाण केली व फयादीस  घाबरिव या या उ ेशाने 
गैर काय ाची मंडऴी जमवुन फयादीस व फयादी या 
मुलास  िजवे मार याची धमक  दली. हणुन  वगरैे 
मजकुरा या त ारीव न मा. पोिन सो यां या आदेशान े
िड.ओ. पोउपिन भालेराव  यांनी गु हा दाखल क न  
पुढील तपासकामी वत: क रत आहते.   2 ²ÖêÝÖ´Ö¯Öã¸üÖ 454/2021 

कलम 143,147,149,323,504,506 
भा.द.वी   10/11/2021

रोजी 12.30 
वा. सुमारास 
सारावैभव 
या पाठी 

माग े
जटवाडा रोड 
औरंगाबाद  10/11/2021 वेळ 20.36 वा   सुभाष 

आ णासाहबे  
सांगळे वय 39वष 
धंदा शेती रा. 
िवना हौस ग 
सोसायटी 
जटवाडा रोड 
हसुल  औरंगाबाद  1)´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß 2)बाबासाहबे 

दवेराव सांगऴे 3)िनखील 
बाबासाहबे सांगळे 4)मा ती कच  
शंद े5)चौरंगनाथ 
शंद े सव 

रा.सारावैभव या 
पाठीमागे जटवाडा 
रोड औरंगाबाद िन

रं
क  िनरंक    पोउ

पिन 
भाले
राव   नमुद ता.वेळी  व ठकाणी यातील फयादी व आरोपी ह े

नातेवाईक असुन यातील आरोपीतांनी शेती 
मोज या या कारणाव न फयादीस  व फयादी या 
चुलत भावास िशिवगाळ क न हाताचापटाने मारहाण 
केली व फयादीस  घाबरिव या या उ ेशान े गरै 
काय ाची मंडऴी जमवुन फयादीस व फयादी या 
चुलत भावास  िजवे मार याची धमक  दली. हणुन  
वगैरे मजकुरा या त ारीव न मा. पोिन सो यां या 
आदेशान ेिड.ओ. पोउपिन भालरेाव  यांनी गु हा दाखल 
क न  पुढील तपासकामी वत: क रत आहते.   3 ”ûÖ¾ÖÞÖß 583/2021

कलम 427,504,506 भादिव 
सह कलम 134 
मो.वा.का. 09/11/2021 

रोजी रा ी 10.15 वा. स ु
िम ी मेस या 
समोरील 
रोडवर 
औ.बाद. 10/11/2021 

रोजी 01.15 
वा. -िनतीन पुंडिलक 

च हाण वय 35 वष 
धंदा ापार रा. 
ितसगाव 
िसडकोमहानगर-1 
वाऴज एम. आय. 
डी.सी बाद  पे ोल टँकर . MH-41-AU-5124 चा चालक 

नाव प ा 
माहीत नाही िन

रं
क     मपो

ना/2058 
मुंढे   नमुद ता वेऴी व ठकाणी यातील नमुद  टँकर . MH-41-AU-5124 चा चालकान े या या ता यातील टँकर ह े

िन काऴजीपणे व हयगयीन ेचालवुन फयादीचे गाडीचे 
नुकसान क न फयादीस िशवीगाऴ क न धमक  देवुन 
पऴन गेला. हाणुन मा. पोिन.सो यांचे आदेशान े गु हा 
दाखल  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 11/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  4 ”ûÖ¾ÖÞÖß 584/2021 
कलम 324,323,504,506,34 
भादिव 9/10/2021

रोजी 
सांयकाळी 04:00 ते 04.30वाजे
या सुमारास 

जुना 
भावस गपुरा,औरंगाबाद   10/11/2021 

रोजी 14.23  – जॉन रतन नाडे 
वय 33वष 

वसाय:-चालक 
रा. गणशेलोखंडे 
यांचे ऑ फस 
मागे,जुना 
भावस गपुरा, 
औरंगाबाद  1 तीक  पुण 

नाव माहीत 
नाही रा. 
लालमाती 2. 
तीकचा  िम  

नाव माहीत 
नाही.  िन

रं
क     सफौ 

साब
ळे   नमुद तारीख वेळी  व ठकाणी  यातील फयादीचे 

विडल ह े  करणा  दकुानात सामान आणनेकामी  गले े
असता यातील आरोपीतांना  िवनाकारण  िशवीगाळ 
केली  असता  फयादी यांना समजावणेसाठी गेलो 
असता यातील आरोपीतांनी या या हातातील क ान े 
फयादीचे त डावर  मा न तसेच  लाकडी काठीने 
फयादीचे दंडावर मा न जखमी केली व आरोपी . 2याने फयादी या विडलांची ग ी पकडुन 

हाताचापटाने माराहण केली व  िशवीगाळ केली हणुन 
गु हा  5 ”ûÖ¾ÖÞÖß 585/2021

कलम 65 (ख) 
महारा  
दा  बंदी 
अिधिनयम  10/11/2021 

रोजी 21.20 
वा. सु. .ग ली 
नं.2िभमनगर 
भाव संगपुरा 
औरंगाबाद 10/11/2021 

रोजी 22.09 अशोक भगवान 
नागरगोजे 
बनं1151धंदा- 
नौकरी ने पोलीस 
टेशन छावणी 

औऱंगाबाद शहर   अिजत 
आ णाराव 
जाधव,वय33वष 
धंदा-दा  िव  
रा.ग ली 
नं.2िभमनगर 
भाव संगपुरा 
औरंगाबाद िन

रं
क     पोह/1512 

काळे यातील आरोपी हा  ो हीिबशन गु ाचा माल िवना 
परवाना देशी दा ची अवै द िव  कर या या उ ेशाने 
जवळ बाळगलेला िमळुन आला हणुन मा पोिन सो यांचे 
आदेशान ेगु हा दाखल  
िमऴाला माल-  1) 1050 /-  कं. या देशी दा  भंगरी संञा 90 ml या 35बाट या येक  कंमत 30/- पये 2) 650/-  कं. या 
देशी दा  भंगरी संञा 180 ml या 35बाट या येक  
कंमत 60/- पये एकुण 1650/- पये  6 ×ÃÖ™üß “ÖÖîÛú 538/2021 

कलम 279,337,338,भा.द.िव ,सह कलम 34 मो 
वाहन 
कायदा 26/10/2021

रोजी दपुारी 12.00ते 12.15 वा 
पावेतो जामा 
म जीदचे 
पुवकडील 
भंतीसमोर 

रोडवर 
औबाद     10/11/2021 

रोजी  13.28 
वा. 
दाखल मुकरम िपता 

फा ख अली 
मशहदी, वय 34 
वष,धंदा.खा.नोक
री, राहणार 
घ.न.1-22/47, 
शहाबाजार, 
काली 
म जीदजवळ, 
बाद  आरोपी नामे :- 

अ ात 
मोटारसायकल 
वार िन

रं
क     पोह 305 

चाफे
कर यातील फयादीचे विडल ह े यांची सुझूक  ए सेस मोपेड 

मांक  MH20-CL-8151 िहचेवर बसुन जात असतांना 
अ ात मोटारसायकल चालकान े याची  मोटारसायकल 
हलगज  व िन काळजीपणाने भरधाव वेगाने चालिवत 
आणुन फयादीचे मोटारसायकलला धडक देवुन 
फयादीस जखमी केल े व तेथे न थाबंता 

मोटारसायकलसह पळुन गलेा हणुन गु हा दाखल  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 11/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  7 ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ 515/2021
कलम 454,457,380 भांदिव  06/11/21 

रोजीच0े8.00
ते08/11/21 
रोजीच े06.18 वा 
दर यान 
साइनाथ नगर 
गट नं 100 रो 
हाउस नं 01 
ह के 

पे ोलपंप बीड 
बायपास 
औरंगाबाद  द.10/11/21 रोजी 18.49 

वाजता  अमोल सुरेश देवरे 
वय  36 वष 

वसाय-
खा.नोकरी 
रा.साइनाथ नगर 
गट नं 100 रो 
हाउस नं 01 
ह के पे ोलपंप 

बीड बायपास 
औरंगाबाद  अ ात िन

रं
क     पोउ

पिन 
गोरे  यातील फयादी ह े भाउबीज सणािनमी  गावी गेले 

असता यातील अ ात आरोपीने फयादीचे घराची 
जी याची िखडक  तोडुन िखडक तुन फयादी या  घरात 

वेश क न वरील वणनाचा व कंमतीचा मुददेमाल  
चो न नले ेआह ेवगैरे गु हा दाखल  ÝÖêê»ÖÖ´ÖÖ»Ö- 5000/  क .चे 08 म वजनाचे सो याचे कानातील 
कणफुल े क.अ.ंजु.वा. 2) 3000/  क .चे 3.5 म 
वजनाची सो याची अंगठी क.अ.ंजु.वा. 3) 4000/  
क .ची 30 भार वजनाची चांदीची ल मीची मुत  
क.अ.ंजु.वा. 4) 5000/ . क.चा एक ओपो कंपनीचा 

मोबाइल फोन यात कोणतेही कंपीचे िसमकाड नसलले े
क.अ.ंजु.वा. एकुण-27000/ . 8 ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ 516/2021 

कलम 324,323,504,34 
भादंिव 08/11/2021 

रोजी दपुारी 4.30 वा 
सुमारास  
रेणुका 
हाय कुल 
सातारा 
परीसर 
औरंगाबाद  10/11/21 रोजी 22.28 

वाजता  मोद रतनलाल 
पाटणी वय 45 
वष वसाय- 
भाजीपाला िव  
रा.संतोष नगर 
राममंदीर जवळ 
अहीलयाबाइ 
होळकरचौक 
सातारा परीसर  1)रामहारी 

गणेश कुटे 
रा.मोरहीरा 
ता.फुलं ी 
िज.औरंगाबाद 2) याचे सोबत 
याचा िमञ 

अनोळखी नाव 
प ा माहीत 
नाही  िन

रं
क     पोह/332 

जग
दाळे न.ता.वेळी व ठकाणी यातील फयादी ह ेजात असतांना 

यातील आरोपी . 1रामहरी गणेश कुटे हा फयादीस 
हणाला क  माझी फारकत झालेली प ी अिनता 

ही यासोबत तु दसुरे ल  का केल ेव तु मा या मुलांना 
का सांभाळतो असे हणुन फयादीस  िशवीगाळ क न 
रामहरी कुटे याने या या हातातील कुठ यातरी व तुन े
फयादीचे  डा ा बाजुला कमरेजवळ,उज ा गालावर 

व पाठीवर मा न  जखमी केल े व या या सोबत 
असले या याचे िमञाने फयादीस िशवीगाळ क न 
हाताचापटांनी मारहाण केली  हणुन गु हा दाखल  9 ˆÃ´ÖÖ®Ö ¯Öã¸üÖ 259/2021  

कलम 65 (ख)  
महारा  
दा बंदी 
अिधिनयम   10/11/2021

रोजी 19.15 
वा.सु. 
अ णाभाऊ 
साठे चौक, 
िमल दनगर, 
उ मानपुरा, 
औरंगाबाद.   10/11/2021 

रोजी 20.35 ाने र वसंत 
कोळी, वय 34 
वष, वसाय  
नोकरी, 
पोअ/ं2786, 
नेमणुक पो. टे. 
उ मानपुरा, 
औबाद (शहर),      किलम ऊफ 

क या खान 
श बीर खान 
पठाण, वय-33 
वष, 
रा.िम लंदनगर, 
अ णाभाऊसाठे 
चौक, औरंगाबाद िन

रं
क      ASI/ 

बोड
ल े यातील आरोपीताने याचे ता यातील वरील वणनाचा 

व कंमतीचा ो हीबीशन गु ाचा माल िवना परवाना 
बेकायदेशीर र या चोरटी िव  कर या या इरा ाने 
वतः या ता यात व क यात बाळगतांना व िव  

करतांना िमळून आला हणुन गु हा दाखल 
िमऴाला माल- 2,880/- . कंमती या 180 ml या 
एकुण 48 िसलबंद देशीदा  भंगरी सं ा असे लेबल 
असले या काचे या िसलबंद बाट या येक  60 . कं. 
या., 2) 0,000/- . कं. एक पांढ या रंगाची गोणी, 

जु.वा. कं.अ.ं एकुण2,880/-  



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 11/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  10 ‹´Ö. ¾ÖÖôãû•Ö 1097/2021 
कलम  452,323,504 भादंिव  द-09/11/21  

रोजी रा ी  08.00 
वाजे या 
सुमारास गट 
नं 10वडगाव 
को ता.िज.  
औरंगाबाद  द 10/11/2021 

रोजी चे 19.19वा
जता   ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß भाउसाहबे 

रामचं  गायके, 
वय-35 वष रा - 
रेनुका नगर, 
गारखेडा 
परीसर, 
औरंगाबाद  िन

रं
क     पोउ

पिन 
पागो
टे यातील फयादी  यांनी त ार दली क द 09/11/2021  

रोजी सकाळी 08.00  वा सु मी कंपनीत कामावर 
जाणेसाठी घरातून िनघाले ते हा भाऊसाहबे गायके हा 
मा या घरासमोर आला व मला िशवीगाळ क  लागला. 
ते हा मी परत मा या घरात गेले व दार बंद करीत 
असतांना याने दारास जोरान े ढकलून मा या घरात 
िवनापरवानगी व बेकायदेिशरपण े घुसला व मला व 
मा या मुलास हाताचापटाने मारहान क न िशवीगाळ 
केली. ते हा आम या ग लीतील लोक आल े व यांनी 
यास समजािव याचा य  केला परंतु तो कोणाचेही 

एकत न हता. ते हा बरेच लोक जमलले े पा न 
भाउसाहबे गायकेने तेथून िनघनू गेला. तरी ईसम नामे  
भाउसाहबे रामचं  गायके, वय-35 वष रा - रेनुका नगर, 
गारखेडा परीसर, औरंगाबाद 8830649016 हा द 09/11/2021 रोजीचे सकाळी 08.00 वाजता मी रहात 
असले या  गट नं 10, वडगाव को ता.िज.औरंगाबाद 
येथील घरात िवनापरवानगी, बेकायदेिशर र या घुसून 
मला व मा या मुलास िशवीगाळ क न हाताचापटाने 
मारहान केली असून या यावर कायदेिशर कायवाही 
होणेस िवनंती आह.े मजकुराचे त ारीव न गु हा              



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 11/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  11 ‹´Ö. ¾ÖÖôãû•Ö 1098/2021 
कलम  454,457,380  भादंिव  06/11/2021  

रोजी 08.30 
वाजे ते 
दनांक 07/11/2021 

रोजी चे 08.30 वा. 
दर यान  
वाि तक 

िसटी,गट 
नं.06, 
शेखापुर  
ता.िज. 
औरंगाबाद 10/11/2021 

रोजी चे 23.31 
वा. कशोर 

भाऊसाहबे 
बनसोड  वय 30 
वष धंदा- खाजगी 
नोकरी 
रा. वाि तक 
िसटी,गट नं.06, 
शेखापुर  
ता.िज.औरंगाबाद   अ ात िन

रं
क     पोउ

पिन 
शंदे यातील फयादी यांनी त ार दली क, 06/11/2021रोजी सकाळी 08.30 वा दवाळी 

सणािनमी  मी माझी प ी नामे सरला िहस माहरेी 
बसवुन देवुन मी माझी बहीन नामे मिनषा वाकड 
रा.अंबड िहचे कडे गलेो होतो. द.07/11/2021  रोजी 
सकाळी 08.30 वाजता मी अबंड येथे असतांना मला 
माझे शेजारी राहणारे सदािशव नरोडे यांनी मला फोन 
क न कळिवल े क,तुम या घराचा लॉक व कडी- क डा 
तुटलले े दसत असुन  तु ही लवकर घरी या असे 
सांिग याने मी 10.30 वाजताचे सुमारास माझे घरी 
येवुन घरात जावुन पाहणी केली असता माझे घरातील 
सव सामान  अ ता त पडलले े दसल ेव समोरील हाँल 
मधील अकाई कंपनीची एलईडी टी. ही दसली नाही मी 
आत मधे जाऊन पाहील ेअसता धा याचे लोखंडी कोठी 
म ये ठेवलले ेसो याचे दािगणे दसुन आल ेनाही याचे  ÝÖê»ÖÖ´ÖÖ»Ö- 1) 1,25,000/- . कं.चे 50 ँम सो याचे नेकलेस गंठण 
जु .वा. क.अ.2) 25,000/-  . कं.चे  सो या या 5  ॅम  
वजनाचे दोन नग अगं ा जु.वा. क.अ.ं3) 08,000/- . कं.अकाई कंची एक एलईडी टी. ही.जु.वा. कं.अ.ं 
एकुण 1,58000 /-  तरी द 06/11/2021 चे 08.30ते द 07/11/2021चे सकाळी 08.30 वाजे या दर याण  
वाि तक िसटी,गट नं.06, शेखापुर  येथे  व रल 
कंमतीचा व वणनाचे सो याचे दािगणे कोणीतरी अ ात 

चोर ाने घराचे कडी क डा तोडुन घरात वेश क न  
चोरी  केली तरी अ ात चोर ाचा शोध होउन याचेवर 
कायदेशीर कारवाई होणेस िवनंती. वगरैे मजुकराचे 
त ारीव न गु हा दाखल     



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 11/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ  12 ÛÎúÖÓŸÖß “ÖÖîÛú 654/2021 
कलम 269,270,
भादवीसह 
मु.पो.अिध
िनयम चे 
कलम  135 10/11/2021 

रोजी 14.30 
वा. सु. 

ांतीचौक 
उ ाणपुला 
खाली 
औरंगाबाद. 10/11/2021 

रोजी  19.05 
वाजता  भा कर दामु 

नरवडे,  वय- 49 
वष, धंदा- 
नौकरी, 
पोह/1723 
नेमणुक पोलीस 
ठाण े ांतीचौक 
औरंगाबाद  1) संजय 

कसनराव 
केनेकर 2) राज 
गौरव वानखेडे 3) कुणाल 
िनतीन मराठे,4) 
दौलतखान 
बाबुखान पठाण, 5) ल मण शंदे , 6) अमोल दांडग े7) मनोज 
भार कर  8)सागर लोळग े11) संजय सांडु 
चौधरी व ¤üÖê®Ö ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß  
व इतर 40 ते 50 
कायकत  िन

रं
क     पोह/2386 

चापे यातील आरोपीतांनी नंबर 01 ते 11 व इतर 40 ते 50 
कायकत एक  येवुन रा वादी कॉ ेसचे मं ी नवाब 
मलीक यांचे अडंरवड सोबतचे वहार पुरा ािनशी 
समोर आल े हणुन यांनी मं ी पदाचा राजीनामा ावा 
या मागणीसाठी  िवनापरवाना िनदशन ेक न व  स या 
रा यात कोरोना िवषाणुचा ादभुाव वाढत अस यान े
या अनुषंगाने ितबंधा मक उपाय योजनेसाठी शहरात  

मा. िज हािधकारी व मा. पोलीस आयु , औरंगाबाद, 
शहर, यांनी को हीड-19 संसग सारा या अनषुंगान े

ितबंधा मक उपाय योजनेसाठी औरंगाबाद शहरात 
फौजदारी या संहीता चे कलम-144 (1) (3) 
अिधकारा वये, जा. ं . 2021/िजआ /िज. िन. 
क /किव/407 दनांक 14/08/2021 अ वये व महारा  
पोलीस अिधिनयम चे कलम 37 (1) व (3) अ वये आदेश 
ं . िवशा-5/आदेश/औबाद/2021-3371 दनांक. 26/10/2021अ वये िनबधा मक उपाययोजनाचे 

उ लघंन क न पाच कंवा पाच पे ा जा त  एक  
येण ेथांबने, चचा करण,े काय माचे आयोजन के यास 
या िवषाणु चा संसग पसर याचीच श यता आह े ह े
ल ात न घेता याचे उ लंघन केल ेव आंदोलन क यानी 
एक  जमवुन िनदशने काय म केला हणनु गु हा 
दाखल             



¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧ÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ü 11/11/2021  “Öê ÝÖã®Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ                                                                                                                                   Sd/-                                    ( ×¾Ö¿ÖÖ»Ö œãü´Öê )                                  ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ÝÖã®Æêü)                                                                                             ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ,†Öî Ó̧üÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ 13 ÆüÃÖãÔ»Ö 344/2021 
कलम-188 
भादिव, 
सहकलम-105,117 
महारा  
पोलीस 
अिधिनयम 10/11/2021

रोजी 15.10वा.सु  
फुलेनगर 
हसुल  
औरंगाबाद  10/11/2021  16.41 फयादी -स यद 

क युम स यद 
सेन  वय-60वष 

रा. जालनगर 
लॉट न67नोकरी 

मनपा ाणी 
सं ालय 
औरंगाबाद 
व छता 

िनरी क  अवैध 
क ल िवरोधी 
पथक   1)आताउरह 

रहमेान अ दलु 
स ार वय-52वष  
रा. यासीननगर  
औबाद,2)फयाज 
रऊफ कुरेशी वय-34वष रा. 
बेरीबाग हसुल  
औरंगाबाद ,3) 
वाजेद ल डु 
कुरेशी वय-19वष 
रा. हसुल औबाद  िन

रं
क     पोह/2323 

शेख 
शक
ल   खुलासा -नमुद ता.वेळी व ठीकाणी यातील फयादी व 

म.नपा चे कमचारी ह ेहसुल भागाम ये मनपा ची जीप .MH.20.CU.0018म ये फुलनेगर भागात  पे ो लंग 
करीत असतांना यातील नमुद आरोपी ह ेिवनापरवाना 
बेकादेशीर र या उघ ावर मांस िव  करीत असताना 
िमळून आल े व  म.नपा. आयु  यांचे आदेश 
जा. /म.न.पा /मुं.पो.अ/ं613/2021 द.1/10/2021 
अन  े चे उ लघनं केले हणनु गु हा  दाखल क न 
मा.पोिनसो यां या आदेशान े पुढील चौकशी कामी 
पोह/2323 शेख शक ल  या याकडे दल.े     


