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1 ¾Öê¤üÖÓŸÖ 
®ÖÝÖ¸ü 

18/2022कल

म 354 (अ), 
323, 504, 506, 

34 भादंिव 

11/02/2022 

रोजी 15.30 

वा.स.ु मा. 

कौटंुिबक 

�यायालयाच े

आवारात, 

औरंगाबाद  

11/02/2022 

रोजी 
12.06 

वा.स.ु 

´Ö×Æü»ÖÖ �फया�दी 
वय 43 वष�, धंदा- 

�वसाय (�ुशन 

�लासेस), जात- 

बंजारा, धम�-�हद,ु 

रा. गणेश नगर, 

गारखेडा परीसर, 

औरंगाबाद  

) बबन 

मांगीलाल 

च�हाण, 2) 
´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß  
दोघ ेरा. 

डोणगांव 

टेकडी तांडा, 

ता.पैठण, िज. 

औरंगाबाद, 3)  

गोपाल चंद ु

च�हाण, रा. 

हनुमान नगर, 

औरंगाबाद 

    म 

पोउप

िन 

लाटे,  

यातील �फया�दी व आरोपीत ह े सुन व नातेवाईक असुन, 

�फया�दी व �यांचा मुलगा यांनी आरोपी �ं. 2 नांदत नस�यान े

मा. कौटंुिबक �यायालयात घट�फोटासाठी दावा दाखल केला 

होता �या अनुषंगान े �फया�दी व �यांचा मुलगा मा.  कौटंुिबक 

�यायलयात तारखेसाठी आल ेहोत.े मा. कौटंुिबक �यायालयान े

ल�ात ज ेपैस ेघेतले ते वापस देवुन आपसांत िमटवुन �या अस े

सांगुन �फया�दी व नमुद आरोपीतांना बाहरे जा�यास 

सांिगतल.े ते�हा �फया�दी व �यांचा मुलगा ह े �यायालया�या 

आवारात आल े असता तेथ े वर नमुद आरोपीत ह े �यां�या 

पाठीमागे येवुन आरोपी �ं. 1 यान े पैस े लवकरात लवकर 

वापस �ा अस े�हणुन तु�हाला बघुन घेतो अस ेबोलला. ते�हा 

�फया�दी ह े �यांना ल�ात जेवढी र�म घेतली तेवढी आ�ही 

वापस देव ुअस ेबोलले असता आरोपी �ं. 1 यान े“य ेिछ�ाल त ु

जा�त बोल ुनको, आ�हाला आठ लाख �पये दे नाहीतर तुला 

तु�या घरी येवुन तुला झवतो” अस े �हणाला ते�हा �फया�दी 

यांचा मुलगा हा भांडण सोडव�यासाठी आला असता �याला 

आरोपी �ं. 1, 2 व 3 यांनी िशवीगाळ करत हाताचापटान े

मारहान केली व आरोपी �ं. 1 यान े�फया�दी�या अंगावर हात 

घालुन साडी फाडली व �फया�दी�या मनास ल�ा उ�प� 

होईल अस ेइशारे क�न अ�ील भाषेत िशवीगाळ केली �हणनु 

गु�हा कलम- 354 (अ), 323, 504, 506, 34 भादंिव �माण े दाखल 

क�न Do अिधकारी पो.उप.िन.जाधव यां�या आदेशाने पुढील 

तपासकामी मपोउपिन लाटे, मो.�. 8275931885 यां�या कड े

�दला करीत न�द. 

2 ˆÃ´ÖÖ®Ö¯Öã
¸ü 

34/22 

कलम 
324,323,504,3

4 भादिव.. 

10/02/2022 

रोजी  

दपुारी 

01.30वा.. 

मटन माक� ट  

पीरबाजीर         

11/02/22रो

जी 15.32 

वा. 

शाह�ख खान 

अिजम खान उफ�  

बाबाखान वय 24 

वष�,धंदा-प�टर 

काम 

रा.मटन माक� ट 

 1) ग�पार 

खान याकुब 

खान रा. सदर 

रा.मटन माक� ट 

पीरबाजीर   

उ�मानपुरा,औ

   DO 

अ

िध

का

री 

पो

PSI/ 

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

एकमेकांच े नातेवाईक  असुन  यातील �फया�दी व 

आरोपीतांम�य ेजागेव�न वाद आह.े सदर जागे�या वादाव�न 

�फया�दी व आरोपी यांचेत वाद झा�यान े आरोपीतांनी 

�फया�दीच ेवडील व बहीणीस  िशवीगाळ क�न हाताचापटान े

मारहाण केली व आरोपी �.02व 03यांनी  �फया�दीस लाठीन े
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उ�मानपुरा 

औरंगाबाद  

पीरबाजीर  

उ�मानपुरा 

औरंगाबाद  

रंगाबाद              

2) फैस ग�फार 

खान रा. सदर  

3) समीर 

ग�फार खान 

रा. सदर 

उ

प

िन 

अ

बु

ज, 
PSI
/ 

गो

रे 

पाठीवर व माणेवर मा�ण ज�मी केल.े �हणुन मा पोिन/सो 

यांच ेआदेशाने गु�हा दाखल  
 
 

3 ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ  38 /2022 

कलम 420 

भादिव.सह 

कलम 
66(C),66(D) 

माहीती व 

तं��ान 

अिधिनयम. 

ग.ु घ. ता.वेळ 

व ठीकाण- 

�द.12/10/2021 

रोजी सकाळी 
10.30 

वाजताच े

सुमारास 

�फया�दी घरी 

असतांना िस-

11, �ॅ�ड 

क�याण, 

कांचनवाडी, 

औरंगाबाद 

येथ े

11/02/22रो

जी 14.48 

�फया�दी- िजडु 

छायादेवी 

�.ज.ेि�ह.एस. 

शंकर, वय-52 वष�, 

�वसाय-गृिहणी, 

रा. िस-11, �ॅ�ड 

क�याण, 

कांचनवाडी, 

औरंगाबाद.  

आरोपी- 

धारक िनरज 

कुमार 

रामचरण, रा. 

�ाम बरोली 

पो�ट.हरल 

हरदोई- रा�य 

उ�र �देश, 

   DO

अ

िध

का

री  

पो

उ

प

िन 

शे

वा

ळे 

पोिन 

�ी 

माळा

ळे  

 खुलासा- नमुद तारीख वेळी व ठीकाणी यातील �फया�दी ह े 

�यां�या घरी असतांना यातील आरोपी मोबाईल �मांक 

6386498379 धारक िनरज कुमार रामचरण, रा. �ाम बरोली 

पो�ट.हरल हरदोई- रा�य उ�र �देश, यांनी �फया�दीस फोन प े

क�टमर केअर येथुन बोलतो अस े सांगुन ANYDESK APP 

डाऊनलोड क�न �यांचे मोबाइलचा ताबा िमळवुन �यां�या  

खा�यातील 1,00,011/- �पये HDFC बँक खात े �मांक 

50100414196649 धारक कृ�णकुमार पो�ार रा. वाड� �.05 

पिचरा, अ�रया रा�य-िबहार �ा खा�यात वळती क�न घेऊन 

�फया�दी यांची फसवणुक केली आह े वगरेै मजकुरा�या 

�फया�दीव�न  �द�यान े मा. पो. िन. सो. यां�या आदेशान े 

DOअिधकारी  पोउपिन शेवाळे  यांनी  गु�हा दाखल क�न 

पुढील तपास पोिन �ी माळाळे सो ह ेकरत आह.े 

4 ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ 39/2022 

कलम 

363भादंिव  

11/02/2022 

रोजी मी 

सकाळी 06.45 

ते दपुारी 1.45 

वाजे�या   

सातारा 

प�रसर 

सुधाकरनगर 

रोड चोपडे 

व�तीसमोर  

11/02/22रो

जी 18.54 

�फया�दी-  सितष 

मािणकराव लोडे 

वय 40 वष� �लंबर 

– रा. �लाँट न. 

1गट न. 347 

सातारा प�रसर 

सुधाकरनगर रोड 

चोपडे 

व�तीसमोर   

औरंगाबाद   

आरोपी- 

अ�ात  

   गु

�हा
 

दा

ख

ल 

क

र

णा

र- 

पोउप

िन 

सोनव

णे 

खुलासा - न.ता.वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दी ह े�याचे प�ी 

सह बाहरे कामाला गेल े असता यातील  �फया�दीची 

अ�पवयीन मलुगी हीस कोणीतरी अ�ात इसमाने अ�ात 

कारणासाठी फुस लावुन पळवुन नेले आह े  वगैरे मचकुराच े

�फया�दीव�न िड.ओ.अिधकारी पोउपिन शेवाळे यांनी 

मा.पो.िन.सो यांच ेआदेशाने गु�हा दाखल क�न पुढील तपास 

कामी पोउपिन सोनवणे यांच ेकडे �दला  

िपडीत मुलगी - िश�ण इय�ा 9 औरंगाबाद रंग- सावळा 

,बाधा-मजबुत ,केस-काळे लांब , उंची 5 फुट, नाक सराळ डोळे 

काळे, चेहरा गोल अंडाकृती, अंगात- िपवळसर पांढरे �ठपके 
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औरंगाबाद पो

उ

प

िन 

शे

वा

ळे  

असलेला टाफ आिण ��य ु िज�स पँ�ट , भाषा मराठी �हदी 

बोलत,े कानात सो�याच ेकुडके, सोबत 10,000/- �पये रोख, 
 

5 ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ 40/2022 

कलम 

498(अ),323,5
04,506,34  

भादंिव  

जुलै 2012 ते  

ते 

�द.02/11/2021 

पावेतो 

सुय��भा 

िनवास 

सातारा 

पोलीस�टेशन

�या 

समोरसातारा 

परीसर 

औरंगाबाद  

11/02/22रो

जी 20.31 

´Ö×Æü»ÖÖ �फया�दी 
औरंगाबाद  

1)��दप 

भानुदास िग-ह े

(पती) 2)´Ö×Æü»ÖÖ 
†Ö¸üÖê¯Öß (सासु) 

3)भानुदास 

सुय�भान िग-ह े

(सासरे) 

4)िनलेश 

ि�भुवन 5) 

चं�कला चौभे 

सव� रा.  

सुय��भा 

िनवास 

सातारा 

पोलीस�टेशन

�या 

समोरसातारा 

परीसर 

औरंगाबाद  

   गु

�हा
 

दा

ख

ल 

क

र

णा

र- 

पो

उ

प

िन 

शे

वा

ळे  

पोउप

िन 

िशर

साठ 

यातील �फया�दी यांनी जा.�.भरोसा सेल/अज� वग� बाबत/2022-

327 औरंगाबाद �द. 03/02/2022 अ�वय े अज� �ा� झा�यान े

चौकशी क�न �फया�दीचे सांगणे �माण ेयातील आरोपीतांनी 

तीन मही�या नंतर त े �द.02/11/2021 पावेतो �फया�दीस  

सारस�या लोकांनी घरात �करकोळ काणाव�न 

िशवीगाळ,मारहाण,अपमान क�न  पितने �फया�दीस  

माहेर�न घरात फ�नचर कर�यासाठी व आरो�य खा�या�या 

नोकरीला भर�यासाठी तीन लाख �पय े आण अस े �हणुन 

सतत �ास देवुन �फया�दीन ेमाहेर�न पैस ेआण�यास नकार 

�दला असता �फया�दीच े  पितनी हातचापटान ेमारहाण क�न 

िशवीगाळ केली. इतर आरोपीतांनी �फया�दीस  िशवीगाळ 

क�न अंगावरील कपडयासह �फया�दी�या लहान मुलाला 

िहसकावुन घेऊन �फया�दीस  घरातुन हाकलनु �दले व 

पोलीसांम�य ेआमची त�ार �दली तर िजवे मार�याची धमक� 

देवुन तीन लाख �पये आण�या िशवाय घरी येव ुनको अशी 

धमक� �दली आह.े वगैरे मचकुराच े अजा�व�न मा.पो.िन.सो 

यांच ेआदेशाने िड.ओ.अिधकारी पोउपिन शेवाळे यांनी गु�हा 

दाखल क�न पुढील तपास कामी पोउपिन िशरसाठ यांच ेकड े

�दला  

6 ²ÖêÝÖ´Ö¯Öã¸üÖ 16/2022 

कलम  
395,323,506 

भा.द.वी 

�माण े

दाखल. 

02/04/2021 

रोजी 

सायंकाळी 

05.00 वा 

दर�यान  ते 

�दनांक 
03/04/2021 

11/02/2022 

वेळ 21.34 
मोह�मद हा�न 

मोह�मद युसुफ 

अ�सारी वय 46 

वष� धंदा - 

प�कार रा. गट 

� 88 कासंबरी 

दगा� पडेगाव 

 1) �दलशाद 

अली खान उफ�  

�दलशाद जहा  

औरंगाबाद2) 

महेशाद अली 

खान वय 32 

वष� 3) फ�याज 

    मा.पो

िन �ी 

�शांत 

पोत

दार 

साहबे  

 �द 02/04/2021 रोजी सायंकाळी 05.00 वा दर�यान यातील 

आरोपी � 4,5,6,7 यांनी राजप�ीत खाजगी व�फ बोड� या सं�थ े

माफ� त देखभाल केले जात असले�या नवखंडा पँलेस, ग�ी 

मुबाकरा या  �ठकाणी �फया��दचे सहकारी अ�दलु हमीद ह े

िखदमतगार �हणुन काम करत असतांना सदर आरोपीतांनी 

ग�ी मुबाकरा�या जागेवर बांधकाम क�न क�जा कर�या�या 

उ�ेशान े �यांना ध�ा बु�� क�न  िजवे मार�याची धमक� 
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रोजी 

सकाळी11.30 

वा दर�यान  

नवखंडा 

पँलेस, ग�ी 

मुबारक, 

औरंगाबाद. 

औरंगाबाद  अहेमद वय 47 

वष� 

औरंगाबाद 4 ) 

मीर अझर 

अली 5)मीर 

िनसार अली 6) 

मीर आसीम 

अली (माचो)  

7) मीर मु�ार 

अली 

(औरंगाबाद  

�दली तसेच �द 03/04/2021 रोजी 11.30 वा दर�यान �फया��द ह े

नवखंडा पँलेस येथे हजर असतांना आरोपी � 1 ते 7 यांनी   

ग�ी मुबाकर चा टाळा तोडुन म�य े�वेश केला. सदर घटनेचे 

कोणतेही पुराव े �दस ुनयेत �हणुन तेथे असलेल ेसी.सी.टी.�ही 

कँमेरे व डी.�ही.आर पुराव ेन� कर�याच ेउ�ेशान ेकाढुन घेतल े

तसेच आरोपीतांनी  ग�ी मुबाकर म�य े�वेश क�न नवखंडा 

पँलेस मधील इतर व�त ु�या म�य ेनवखंडा पँलेस मधील इतर 

व�त ु�या म�य ेलँपटाँप , खु�या� , िनझामाच ेऐितहािसक जुना 

लाकडी संदकु, चांदीच ेअलम चाँद ,छ�ी , पंजा ,�बाब व इतर 

मौ�यवान व�त ु  चो�न नेले �हणनु मा. �थम वग� 

�यायदंडाअिधकारी कोट� 6 व े औरंगाबाद यांच े आदेश जा� 

254/2022 �द 12/01/2022 अ�वय े पोउपिन बोडख े यांनी गु�हा 

दाखल क�न पुढील तपास मा.पोिन �ी पोतदार सो यांनी 

�वत: कडे घेतला करीता न�द. 

गेला माल – 1)लँपटॉप -10,000� �कमतीचा िलनोवो कंपनीचा 

लँपटॉप ज.ुवा.�क.अं. 

2)खु�या�- 20 खु�या� 4000 �.�कमती�या 20 खु�या� 

ज.ुवा.�क.अं.3)िनझामाच े ऐितहािसक जुना लाकडी संदकु, 

चांदीच ेअलम चाँद ,छ�ी , पंजा ,�बाब व इतर    मौ�यवान  

व�त,ु �कमत माहीत नाही .. 

एकुण �कमंत. --14,000 � . 
 
 

7 ‹´Ö 
¾ÖÖôãû•Ö 

गरु�-
102/2022 

��ाचार 

�तीबंधक 

अिध-

१९८८ 

कलम  7 

भादवी. 

09/02/2022 

15.28 त े 
10/2/2022 17.10   

साजापुर  

11/02/2022  
0053 

विसम �दलावर 

पठाण वय 35 वष�, 

�वसाय-खाजगी 

सुर�ा र�क, 

रा.गट न.ं 55, 

�लाट न.ं27,28 

साजापुर, पो�-

घानेगाव ता.जी. 

औरंगाबाद  

�ी.सिचन 

पाडळे, 

वायरमन 

िवदयुत 

माहिवतरण 

काया�लय 

वाळंुज युिनट-

2 औरंगाबाद 

    पोली

स 

िनरी

�क 

�ीम

ती 

रेशमा 

सौदा

गर 

लाच

लुचप

   सम� हजर रा�न �फया�द देतो क�, मी �दनांक 09/02/2022 

रोजी लाचलुचपत �ितबंधक काया�लय, औरंगाबाद येथ ेहजर 

येवुन पोलीस िनरी�क �ीमती रेशमा सौदागर यांच ेक�ात 

दोन पचंा सम� लेखी त�ार �दली होती ती पुढील �माण,े  

�दनांक 10/02/2022 रोजी 17.10 वाज�ेया सुमारास माझ े राहत े

घरी गट न.ं 55, �लाट न.ं27,28 साजापुर, पो�-घानेगाव ता.जी. 

औरंगाबाद येथे सिचन कडुबा पाडळे, पद- िवदयतु सहायक, 

नेमणमुक -िवदयुत महािवतरण काया�लय वाळुज युिनट-2, के-

से�टर औरंगाबाद यानंी माझ े घराचे निवण िवदयतुिमटर 

कने�शन क�न दे�यासाठी एकुण 20,000/-�पयाची दयाव े
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त 

�ितबं

धक 

काया�

लय, 

औरं

गाबा

द  

लागतील �यामधे 3500/-�पय े िवदयुत िमटर कोटेशन चे व 

अितरी� 16500/- �पये  अस े बोलुन 16,500/-�पय े लाचेची 

मागणी क�न सदर लाच र�म मा�याकडून �वत: �ी.सिचन 

पाडळे यांनी ि�वकारली आह.े तरी सिचन कडुबा पाडळे, पद- 

िवदयुत सहायक, नमेणमुक -िवदयतु महािवतरण काया�लय 

वाळुज युिनट-2, के-से�टर औरंगाबाद यांचवेर यो�य ती 

कायदेशीर कारवाई होणेस िवनंती आह.े   

8 ‹´Ö 
¾ÖÖôãû•Ö 

गरु�-
103/2022 

कलम  

379भादवी. 

�द.16/01/2022

रोजी 

सायंकाळी06.0

0 त े 

17/01/2022रो

जी सकाळी 
04.00  

ल�मीनगरZP

शाळे�या 

बाजुला  

िवटावा ता 

गगंापरु 

िज.औरंगाबाद 

11/02/2022  
16.08 

िहरामण धम�राज 

अिहरे  वय -34 

वष� रा -धदंा - 

खा. नोकरी  रा- 

ल�मीनगरZPशा

ळे�या बाजुला  

िवटावा ता 

गंगापुर 

िज.औरंगाबाद  

अ�ात     पोह/8
8 

खोसरे 

सम� पोलीस �टेशनला हजर येवुन �फया�द देतो �क, मी 

व�रल �ठकाणी  राहत असुन मी मा�या कामासाठी ह�डा 

शाईन 125 CC कंपणीची मो.सा.�  MH-20CF-2806 ही वापरतो.     

�द.16/01/2022रोजी सायंकाळी06.00वाजे�या सुमारास नहेमी 

�माणे कंपनीतुन काम क�न घरी आलो व माझी मो. सा. ही 

घरासमोर  हँ�डल-लाकँ क�न उभी केली.व नेहमी �माण े

जेवन  क�न झोपी गलेो  �दनांक 17/01/2022रोजी सकाळी 04.00 

उठुन घराबाहेर आलो िमळुन आली नाहीत. ते�हा आमची  

खाञी झाली क� आम�या दोघां�या  मोटार सायकली 

कुणीतरी अ�ात इसमान े�वत:�या फाय�ासाठी लबाडी�या 

इरा�ाने चो�न ने�या आह.े चो�न नेले�या  मो.सा.चे वण�न 

खालील �माण ेआह े

.1) 22,000/- � �क ह�डा कंपनीची  शाईन 125 CC   मो.सा.�  

MH-20CF-2806असललेीलालरंगाचीमो.सा. असा 

आह.ेज.ुवा.�क.अ.ं2) माझ ेशजेारी राहणारे इसम नाम े�ाने�र 

जनाध�न िवधाटे यांची िहरो HFिडल�स MH-20-EU-5022 

असलेली लाल का�या रंगाची  िजचा असा आह ेज.ु वा. �क. अ.ं  

अशी व�रल वण�नाची व �कमती�या मोटार तरी आम�या 

मो.सा.चा शोध होवुन चोर�ावर यो�य ती काय�वाही होणेस 

िवनंती आह.े   
 
 
 

9 
¯ÖãÓ›ü»Öß ú 
®ÖÝÖ¸ü ú 

53/2022 

कलम420 

भादवी   

26/11/2021 

रोजीचे 

10.30 ते 

11/02/2
022 

रोजी 

´Ö×Æü»ÖÖ �फया�दी 
औरंगाबाद  

मोबाईल 

धारक 

    पोउप

नी 

/शेख 

नमुद ता वेळी व �टकाणी यातील िवरोधकानी 

मो.�.9091471963 या मोबाईल धारकान े  ANYDEFK �ा 

अँप�या �ारे माझी 20690/-�पयांची फसवणुक केली 
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 �द.27/11/20

21 रोजी 
10.50 

वाजे�या 

दर�यान 

13.30 आह�ेहणुनगु�हा दाखल  

10 
¯ÖãÓ›ü»Öß ú 
®ÖÝÖ¸ü 

54/2022 

कलम 

363भादवी  

�द.08/02/20

22रोजी 

दपूारी 19.30 

वाजे सूमारास 

�याय नगर 

चौक  

�द.11/02

/2022रो

जी दपूारी 
13.30 

वाजे 

सूमारास  

द�ा�य सुय�भान 

च�हाण वय-44 

वष�, जात- �हद ु

महार, धंदा- 

मजुरी.रा.�याय 

नगर,औरंगाबाद  

अ�ात ईसम िन

रं

क 

   पोउप

नी 

घोडके 

µÖÖŸÖß»Ö  ŸÖÛÎúÖ¸ü¤üÖ¸ü úüµÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»ÖÝÖÖ ÖÖ´Öê ¾Öê¤üÖÓŸÖ “Ö¾ÆüÖÖ ¾ÖµÖ 17 
¾ÖÂÖÔ 3 ´Ö×ÆüÖê ÆüÖ ×´Ö¡ÖÖ“µÖÖ  »ÖÝ®ÖÖ»ÖÖ  •ÖÖ»ÖÖÖ µÖê£Öê •ÖÖ¾ÖãÖ ¤üÖêÖ 
×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖê †ÃÖê   ÃÖÖÓÝÖã®Ö  ÝÖê»ÖÖ ¾Ö †¤üµÖÖ¯Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê 
¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß ´ÆüÞÖæ®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö  

11 ×ÃÖ›üÛúÖê 72//2 

कलम 
188,269,270

भादवी . 

11/02/2022रा

�ी 

01.15वाजता  

जाधववाडी 

म�ढा येथे फुट 

लाईन यथेील  

िशव म�हार 

हॉटेल 

�द.11/02/2
022 

न�द नं 06  

वेऴ 03.02 

रतन रावसाहेब 

डोईफोडे वय-

34वष� पोउपिन ने 

पोलीस ठाण े

िसडको  

औरंगाबाद शहर  

कृ�णा उफ�  

हरी गौणाजी 

�ह�के  वय-

30वष� धंदा- 

हॉटेल चालक 

रा .हसु�ल 

हरिस�दी 

माता च े

पाठीमागे 

औरंगाबाद  

    मपो

ना 

1942प

टेल  

नमुद ता वेऴ व �ठकाणी यातील �फया�दी व सोबत पोअ ं3182 

ठाकुर ल RTPCपोना/78जोशी  अस ेपो.�टे.ह�ीम�य े  पे�ोल�ग 

करत असतांना यातील आरोपी हा  मा.िज�हािधकारी 

सो.औरंगाबाद  यांच े आदेश �मांक.जा. 

�.2022/िज.आ.�/िज.िन. क�/कािव-543�द.09/01/2022 अ�वय े

सव� �कार�या आ�थापना  यांना दररोज रा�ी 10.00त े

सकाऴी08.00पय�त बंद राहतील असा आदेश अस�याच ेमािहत 

असतांना देखील �यांन े�यांचे  मालक� ची िशवम�हार हॉटेल 

ही आ�थापना चालु ठेवुन िवनामा�क �ाहकांची गद� जमवुन 

�ाहकांना खा� पदाथ� पुरवुन मा िज�हािधकारी सो 

औरंगाबाद यांच े आदेशाच े उ�लंघन क�न कोवीड 19 चा 

ओिम�ाँन या साथी�या िजिवतास धोका असले�या रोगाचा 

संसग� पसरव�याची हयगयीची कृती केली  �हणुन गु�हा 

दाखल  

12 ×ÃÖ›üÛúÖê .73/2022कल

म 279 
,186,269 

भादवी 

सहकलम 

185 मो.वा 

का 

सहकलम 

11/02/2022 च े

सकाऴी 

04.00वाजे�या  

सुमारास 

म�ढा माक� ट  

िशवाजी 

महाराज 

पुत�या�या 

11/02/2022 

न�द नं 09  

वेऴ  08.54 

रतन रावसाहेब 

डोईफोडे वय-

34वष� पोउपिन ने 

पोलीस ठाण े

िसडको  

औरंगाबाद शहर  

�दपक 

बाजीराव 

कोलत ेवय 

45वष� रा एन 

11 हडको 

औरंगाबाद 2) 

दयानंद पोमा 

राठोड रा 

    सफौ.

�शद े

यातील आरोपी ह े एक वाहन � MH-20 DN-4565 हा गद�त 

हायगईच े िन�काळजीपण ेबेदकार पण ेवाहन चालवतांना व 

िवना मा�क िमळुन आले  �याचे जवऴ जावुन गाडी थांबवुन 

�यास िवचारणा केली  क� तु�ही गद�त वाहन का नेल ेतु�ही 

तुमच े वाहन दसु�या र��यान े  घेउन जावे परंतु �यांना 

अरेरावीची भाषा क�न मी याच र��यान ेवाहन घेउन जाणार 

अस े �हणुन �फया�दी  साव�जिनक काय� पार पाडत असतांना 

�यास अटकाव केली व �यांच े जवऴ गेलो असता �यांचे 
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110/117म.ुपो 

का  

पुढे रोडवर 

भाजी मंडीत 

औरंगाबाद  

गोकुळनगर 

जाधववाडी 

औरंगाबाद 

3)सिचन 

देिवदास 

राठोड वय 37 

वष� रा 

मयुरपाक�   31 

औरंगाबाद  

त�डाचा आंबट उ� वास  येत अस�यांने डॉ�टरांना �यांन े

म�ाका�चे सेवन केले होत े असा अिभ�ाय �दला आह.े तरी 

�यांनी  मा.िज�हािधकारी सो.औरंगाबाद यांच े आदेश 

�मांक.जा.�.2022/िज.आ.�/िज.िन. क�/कािव-543�द.09/01/2022 

अ�वय े  आदेशाच ेउ�लंघन क�न कोवीड 19 चा ओिम�ाँन या 

साथी�या िजिवतास धोका असले�या रोगाचा संसग� 

पसरव�याची हयगयीची कृती .  

13 ×ÃÖ›üÛúÖê 74/2022 

कलम 
279,337,338

भादिव 

सहकलम 

मो.वा का 
134,119/177 

�द.09/02/2022 

रोजी दपुारी 

12.30 वाजे�या 

सुमारास मी 

सावरकर 

चौकाकडुन  

पोलीस 

पे�ोलपंपकडे 

जात 

असताना  �ट 

�ही स�टर �ाँच 

येथे 

HDFCबँकेजव

ऴ औरंगाबाद 

�द.11/02/2
022 

न�द नं 36 

वेऴ 17.11 

सुधीर प�ाकर 

�े� वय58 वष� 

�वसाय 

सेवािनवृ� रा. 

�लाँट न.ं14 एन9 

H से�टर HDFC 

बँके�या 

पाठीमागे , 

औरंगाबाद  

MH -20 DC-

3818 चा 

चालक नाव 

प�ा मािहत 

नाही  

    पोह23
6 

शेवा

ऴे 

नमुद तारीख वेऴी व �ठकाणी यातील आरोपीने �या�या 

ता�यातील �र�ा �मांक  MH -20 DC-3818 ही साव�जिनक 

र��यावर भरधाव वेगान,े राँग साईडन ेतसेच िन�काळजीपण े

व बेदकारपणे चालवुन �फया�दीच े  समो�न येवुन जोराची 

धडक देवुन मदत न करता न थाबंता पऴ�न गेला व �फया�दीला 

जखमी केले आह.े �हणुन गु�हा दाखल  

14 ×ÃÖ›üÛúÖê 75/2022 

कलम279,33

7भादिव 

सहकलम 

मो.वा का 
134/187 

�द.11/02/2022 

रोजी सकाऴी  

08.00 वाजे�या 

सुमारास  

�ांती�योती 

साव�ीबाई 

फुले यां�या 

पुत�यासमोर  

आंबेडकरनगर 

िसडको 

�द.11/02/2
022 

न�द नं 46 

वेऴ  18.58 

संजय भगवान 

ि�रसागर वय39 

वष� �वसाय 

कंपनी चालक रा. 

सनी स�टर C3 

िब�ड�ग �लँट 

नं.6 औरंगाबाद  

मोपेड गाडी 

�मांक  MH 20 

CX-3422 चा 

चालक नाव 

प�ा मािहत 

नाही  

    सफौ 

गरड  

नमुद तारीख वेऴी व �ठकाणी �फया�दी ह े�यांचे गाडी �मांक  

�द.11/02/2022 रोजी सकाऴी  08.00 वाजे�या सुमारास  

�ांती�योती साव�ीबाई फुले यां�या पुत�यासमोर 

आंबेडकरनगर िसडको बस�थानककडे जाणा�या रोडवर जात  

असतांना मोपेड गाडी �मांक  MH 20 CX-3422 चा चालक नाव 

प�ा मािहत नाही  यान े�याचे ता�यातील वाहन 

भरधाव वेगात व  िन�काऴजीपण ेव  बेदरकारपणे  

 चालवुन �फया�दीला  पाठीमागुन  येवुन  जोरात  धडक देवुन 

मा�या कंबरेच े मण�याला दखुापत क�न डा�ा पायाला 

खरचडे लागल ेव तेथुन पऴ�न गेला  व �फया�दीला  जखमी केले 
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बस�थानकक

डे जाणा�या 

रोडवर, 

औरंगाबाद   

�हणुन गु�हा दाखल   

15 ×ÃÖ›üÛúÖê 76/2022 

कलम420,41

7 भादंिव 

सह कलम 
139/177, 
3(1)/181 

मो.वा.का.   

�दनांक 
11/02/2022 

रोजी 16.30 

वाजे�या 

सुमारास 

जयभवानीनग

रकडुन 

िसडको 

बस�थानकक

डे  जाणारे 

रोडवर 

,औरंगाबाद 
 
 

�द.11/02/2
022 

न�द नं  49 

वेऴ  19.47 

सफौ.मोहन 

भगवंता केदारे, 

ब.नं.380, 

ने.वाहतुक शाखा 

िसडको 

िवभाग,औरंगाबा

द शहर  

दादाराव 

कौतीकराव 

कोतकर, 

रा.आडगांव 

सरक, 

ता.िज.औरंगा

बाद 

    सफौ 

²ÖÖ ú¸ü    

नमुद तारीख वेऴी व �ठकाणी यातील आरोपी नाम ेदादाराव 

कौतीकराव कोतकर, रा.आडगांव सरक, ता.िज.औरंगाबाद 

यान े सदर मो.सा.वर मुळ � MH-15-EV-3360 असा असतांना 

MH-20-BP-9095 असा बनावट �मांक टाकून तो खरा अस�याच े

भासवून सदरची गाडी गोरख कृ�णा मोकळे, वय-22 वष�, धंदा-

शेती, रा.आडगांव सरक, ता.िज.औरंगाबाद यास िवना 

लायस�स चालव�यास �दली व �यान े शासनाची फसवणुक 

केली �हणुन गु�हा दाखल   

16 ×ÃÖ™üß 

“ÖÖîÛú  

47/2022 

कलम 
420,417, 

भा.द.िव सह 

मो.वा.का.क

लम 

3/181�माण े 

11/02/2022 

रोजीचे 

वा.17.00वा 

दर�यान 

�यु�लीपाक�   

िस�ल 

औरंगाबाद  

11/02/2022 

रोजी 

19.50 वा. 

दाखल 

�फया�दी :-कृ�णा 

सखाराम मोरे 

वय 38वष� 

पोना/635 ने शहर 

वाहतुक शाखा 

2औरंगाबाद शहर   

जगदीश उ�म 

तांब े  वय30  

वष� �वसाय -

मजुरी 

रा.सांरगपुर 

ता.अंबड 

िज.जालना 

ह.म.ु 

पवननगर 

राजणगाव  

औरंगाबाद  

    पोह/7

32शाहे

द शेख  

यातील �फया�दी  व सोबत पोह/695साळवे अस े�यु�लीपाक�  

िस�ल येथे वाहतुक�च ेिनयमन करत असतांना  यातील 

आरोपी  हा �याचे ता�यातील मो.सा. का�या रंगाची �लसर 

ही  बनावट �मांक टाकुन ठकवणुक कर�यासाठी बनावटी 

क�न �यान ेशासनाची फसवणुक  केली �हणुन  �यांचे िव��द  

कलम420,417 भा.द.िव. सह कलम मो.वा.का.कलम3/181�माण े

कायदेशीर �फया�द आह.े  �हणुन मा.पो.िन.सो यांच े

आदेशानेगु�हा दाखल क�न  पु�ढल तपास कामी 

पोह/732शाहेद शेख  यांच ेकडे �दला. 

17 ×ÃÖ™üß 

“ÖÖîÛú ú 

48/2022 

कलम 
324,504,506,3

4 भा.द.वी.  

09/02/2022 

रोजी दपुारी 

02.00 वा.स.ु  

मी म�दना 

माक� ट 

11/02/2022 

रोजी 

23.44दाख

ल  

 शादाब खान 

शाहाब खान वय 

27 वष� �वसाय 

– जुन ेवाहने 

खरेदी िव�� रा. 

1) अ�ताफ 

खान कैसर 

खान 2) असीफ 

खान कैसर 

खान पुण� प�ा 

    पोह/2
137 

भतान े

यातील �फया�दी ह ेम�दना माक� ट�या छतावर मोजमाप करत 

असतांना तेथ े यातील आरोपी �. 1 हा छतावर आला व 

�फया�दीस �हणाला क�,  य े टेरेस के उपर हमारा ह� ह े य े

जगाह हमारे को �ेमचंद सुराणा इ�होन े इ�तेमाल करने के 

लीय �द ह,ै  तुम यहा मोजमाप लेना नही, य ेटेरेस के उपर मुझ े
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िब�ड�ग 

शहागंज 

औरंगाबाद 

म�ा माक� ट 

िनझामु�ीन �लॉट 

नं. डी. 01 

पा�या�या 

टाक�जवळ 

शहागंज 

औरंगाबाद  

माहीत नाही वक�शाप बनाना ह,ै अस े �हणनु �फया�दीस  िशवीगाळ क�न 

लागला, �यानंतर �फया�दी ह ेटेरेसव�न खाली आल ेअसता तेथ े

यातील आरोपी �. 02 यान े  �फया�दाला िशवीगाळ क�न �या 

रे उपर �य ुमोजमाप कर रहा था अस े�हणनु िशवीगाळ करत 

अचानक यातील आरोपी �. 02 यान े �या�या हातातील 

वक�शाप मधील लोखंडी प�ीन े �फया�दी�या डा�ा हाता�या 

मनगटावर व पोटावर डा�ा बाजुला मा�न �फया�दीस जखमी 

केल.े �हणुन गु�हा दाखल क�न मा. पो.िन.सो. आदेशाने पुढील 

तपास कामी पोह/2137 भतान ेयांचेकडे �दल.े  

18 ¤üÖî»ÖŸÖÖ 
²ÖÖ¤ü  

16/2022 

कलम 379 

भादवी  

10/02/2022 

रोजी 

सं�याकाळी 

06.30 वाजे�या 

�द.    
11/02/2022 

रोजी सकाळी 
06.30 

वा.टाकळवी

वाडी 

िशवारात  
  

�द. 
11/02/2022 

रोजी 

12.26 वा,  

ओम�काश 

रामगोपाल अ�ल 

वय 67 वष� धंदा 

शेती रा. 

रचनाकार 

कॉलनी �लॉट 

नं03 रे�वे�टेशन 

ता िज 

औरंगाबाद  

 अ�ात      पोना 
154 

मा�टे 

यातील �फया�दी च ेनोकर नाम ेकमल�सग नर�सग नागलोत 

रा. टाकळीवाडी �ान े �द. 10/02/2022 रोजी सं�याकाळी 06.30 

वाजे�या दर�यान े  शेताव�रल काम अटपुन घरी गेला व �द. 

11/02/2022 रोजी सकाळी 06.30 वा. दर�यान शेतावर ग�हाला 

पाणी भर�यासाठी गेला असता �फया�दी�या शेतातील शेत 

त�यावरील पा�या�या ितन मोटारी �यास �दसुन आ�या 

नाही व पाईप तुटलेल े �दसुन आल.े �हणुन कमल�सग यांन े

�फया�दीस फोन�ारे कळिवले क�, फलोरा कंपनीच े 5 HP च े 03 

पा�या�या मोटार ��यक� 7000 �क. ज.ु वा. कोणी तरी अ�ात 

चोर�ानी चो�न नेली आह े �हणुन बाजुस �माण े गु�हा 

दाखल क�न मा. पो. िन. सो यां�या आदेशान े पुढील 

तपासकामी पोना 154मां�टे यां�याकडे �दल.े   

19 ¤üÖî»ÖŸÖÖ 
²ÖÖ¤ü 

17/2022 

कलम 279, 
337, 338 

भादवी सह 

कलम 134 

मो. वा.का.  

04/02/2022 

रोजी 

सायंकाळी 
07.00 

वा.दर�यान 

आसेगाव 

फा�ाजवळ 

11/02/2022 

रोजी 

15.36 वा. 

गंगाधर कृ�णा 

आ�हाड वय 40 

वष� धंदा मजुरी 

रा. 

आंबेडकरनगर 

ग�ली नं. 15, N-7 

िसडको 

औरंगाबाद  

MH-20 FG-9883 

चा चालक  

    पोना 
154 

मा�टे 

नमुद ता वेळी व �ठकाणी �द. 04/02/2022 रोजी सायंकाळी 07.00 

वा.दर�यान आसेगाव फा�ाजवळ वाहण �. MH-20 FG-9883 

च े चालकान े ता�यात असलेल े वाहण ह े भरधाव वेगान,े 

िन�काळजीपणान,े र��याच ेभान न ठेवा चालुन �फया�दी�या 

भावास उज�ा पायाला फँ�चर क�न गंभीर जखमी क�न 

अपघाताची माहीती न देता पळुन गेला आह े �हणुन बाजुस 

�माण ेगु�हा दाखल क�न मा. पो. िन. सो यां�या आदेशान े

पोना 154 मा�टे यां�याकडे �दल.े  

20 ×•ÖÃÖß 39/2022 

कलम 

379भादवी  

05/02/2022 

रोजी वेऴ 

06:00 वाजे 

पासुन ते  वेऴ 

11/02/ 
2022 

रोजी 

15.53वा. 

मुकेश िपता 

काशीनाथ पगारे 

वय 36 वष� धंदा - 

म.न.पा. कम�चारी 

अ�ात       
HC/23
95 

बुंदेल 

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

�यांची CD DELUX िहरो कंपनीची लाल काऴया रंगाची- 

मो.सा. नंबर – MH-20-FH-4564 ही म.न.पा. झोन नंबर -3वाड� 

नंबर – 42, से�ंलनाका औरंगाबाद येथील काया�लयाच ेपाक�ग ं
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Sd/- 
 ( ×¾Ö¿ÖÖ»Ö œãü´Öê ) 

ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ÝÖã®Æêü) 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ, †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü 

                       Ûú¸üßŸÖÖ 
 

13:15 वाजे 

पावेतो 

दर�यान, 

म.न.पा. झोन 

नंबर -3वाड� 

नंबर – 42, 

से�ंलनाका 

येथील 

काया�लयाच े

पाक�गं मधुन  

औरंगाबाद 

रा. मुकंुदनगर, 

मुकंुदवाडी 

औरंगाबाद  

म�य े उभी केलेली असतांना यातील अ�ात आरोपीन े

लबाडीच ेइरा�ान े�वत :फाय�ासाठी �फया�दी मो.सा. चो�न 

नेली �हणुन गु�हा दाखल क�न पुढील तपास मा. व�र� पो.िन. 

सो. यांच ेआदेशाने HC/2395 बुंदेल ेयांच ेकडे �दल.े 

20,000�पये �कमंतीची माझी CD DELUX िहरो कंपनीची लाल 

काऴया रंगाची- मो.सा.  नंबर –MH-20-FH-4564    


