
                       ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧üÓÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 14/02/2022  “Öê ÝÖã®Æêü  †ÖœüÖ¾ÖÖ  †.Ûú.Îú. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ÝÖã ¸ü ®ÖÓ Ûú»Ö´Ö ÝÖã.ã ‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû ×šüÛúÖÞÖ ÝÖãã ¤üÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ×±úµÖÖÔ¤üß †Ö¸üÖê¯Öß  †™üÛúú ŸÖÖ.  ¾Öêôû ÝÖê»Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×´ÖôûÖ »ÖÖ ´ÖÖ»Ö ‘Ö/³Öê™  ü¤êüÞÖÖ¸êü †×¬Ö. ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÜÖã»ÖÖÃÖÖ   1 वाळुज 47/2022
कलम  65(e) द.13/02/2022 वेळ 14.15 

ठकाण 
मु े र 
साखर 
कारखाना 
धामोरी 
ता.गंगापुर 
िज. 
औरंगाबाद द.13/02/2022 

वेळ  15.53 सलीम  हदैर 
शेख पोअ/ं2016 
वय 32 वष 
धंदा नौकरी 
नेमणुक पो टे 
वाळुज 
औरंगाबाद 
शहर  ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß     सफौ/

सलीम 
शेख   नमुद दनांकास वेळी व ठकाणी आ ही  दोन पंचासम  

िमळाले या माहीती या आधारे सदर मिहले या  हातातील 
िपशवीची झडती घेतली असता िपशवी म ये खालील वणनाचा 
व कंमतीचा ो हीजन गु हाचा माल िमळुन आला. 1) 960/- 
पय े कंमत या 16 दशेी दा चे 180 एम एल काचे या बाट या 
यावर लाल व िपवळे अ रात िभगंरी सं ा असे लेबल लावलेले 

येक  बाटलीची कंमत 60  कंमत अंदाजेअसे वरील वणनाचा 
माल पंचानामातील नमुद दोन पंचासम  पोउपनी एल.डी.उंबरे 
यांनी ज  क न यास िसल लाख मोहर क न यावर नमुद पंचाचे 
व याचे स ाचे िच ा लावुन यापैक  180 एम एल िसलबंद 
काचेची बाटली सी.ए.तपासणी कामी राखुन ठेवली आह े तरी  
िवनापरवाना बेकायदशेीर र या ो हीजन गु ाचा माल 
वतहाचे ता यात व क यात बाळगुन याची चोरटी िव  

कर याचे उ ेशाने िमळुन आली हणुन गु हा दाखल  ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö 1) 960/- पये कंमत या 16 देशी दा चे 180 एम एल काचे या बाट या यावर लाल व िपवळे 
अ रात िभगरंी सं ा असे लेबल लावलले े येक  बाटलीची 
कंमत 60  कंमत अदंाजे                                            2 •Ö¾ÖÖÆü¸ü ®ÖÝÖ¸ü गुरन 42/2022 

कलम 324,504
भादवी 13/02/2022

रोजी 
सायंकाळी 04.30 वा. स ु
मी िशवाजी 
नगर कडुन 
पायी 
धरतीधन 
सोसायटी कडे 
जात असतानंा 
वाळणावर 
औरंगाबाद द.-13/02/2022रोजी 20.47 ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß  िवशाल गवळे रा. 

धरतीधन 
सोसायटी 
औरंगाबाद      पोहे

काँ / 308ड
फळ खुलासा- नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील फया द ह े 

िशवाजी नगर कडुन पायी धरतीधन सोसायटी कडे जात 
असतांना वाळणावर आरोपी याने फया दस ए मादरचोद 
अशी िशिवगाळ केली फया दने आरोपीस जाब िवचारला 
असता आरोपीने र यावर पडललेा दगड उचलुन 
फया दचे डो यावर मा न फया दचे डोके फोडुन दखुापत 

केली हणुन बाजुस माण ेकलम 324,504भादवी माने 
गु हा दाखल क न मा पोिनसो यां या आदेशान े पुढील 
तपासकामी पोहकेाँ / 308डफळ यां याकडे दला    



                       ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧üÓÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 14/02/2022  “Öê ÝÖã®Æêü  †ÖœüÖ¾ÖÖ  3 ×ÃÖ›üÛúÖê गुर.नं.77/22 - कलम 392 
भादिव  13/02/2022 

रोजी रा ी 20.00 वा सु  
बळीराम 
पाटील शाळे 
जवळ या 
रोडवर, 
मारोती 
मंदीराजवळ, 
एन-9, 
हडको,औबाद द. 13/02/2022 

रोजी न द . 43 
वेळ 22.45 
वा.  ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß अ ात इसम     सपो

िन/अ
वघड .  न.ता.वेळी व ठकाणी यातील फयदी ही वर नमुद 

ठकाणा न पायी घरी जात असतांना समो न येणा या 
व रल वणना या अ ात इसमान े फयादी या ग याती 
व रल वणनाचे व कंतमीचे सो याचे िमनी गंठण  
बळजवरीने ओढुन िहसकावुन घेऊन चो न गले.े हणुन 
गु हा दाखल  ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 58000/-  कंमतीचे 13  मँ वजनाचे सो याचे िमनी 
गंठण.जु. वा. कं.अंदाजे एकुण-58000/- .जु.वा. कं.अ.ं 4 ²ÖêÝÖ´Ö ¯Öã¸üÖ गु.र.न... 17/2022 

कलम 452,324,34 भादवी  13/02/2022 
वेळ 10.30वा  
सईदा 
कॉलनी    
जटवाडा रोड 

रगाबाद द. 13/02/2022 वेळ  15.49 फयादी... शेख 
तौिहद 
समशो न शेख 
वय 37 वष 
धंदा ाय हर 
रा. सईदा 
कॉलनी 
जटवाडा  रोड 

रगाबाद  1)´Ö×Æü»ÖÖ आरोपी 2)सासरे स यद 
अजगर वय 48वष,3)´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß रगाबाद     पोह 526 

सोनव
ण े खुलासा ...नमुद ता.वेळी व ठकाणी यातील आरोपीतांनी 

फयादीस द. 13/02/2022 रोजी सकाळी 10.30 वाजे या 
सुमारास फया द घरी मुलासोबत ना ा क रत असतांना 
यातील आरोपी  1 त े 3 ह े संगणमत क न  पिह या 
मज यावर घरात घुसल े व   आरोपी  1 व 3 यांनी 
फया दचे दो ही हात पकडुन यातील आरोपी  2 यान े

चाकुने  फया द या उज ा पाया या मांिडवर जोराने वार 
क न जखमी केल े. हणुन वगैरे मजकुराव न मा. पो.िन सो 
यां या आदेशान ेDO पोउपिन बोडखे यांनी गु हा दाखल 
क न पुढील तपास कामी यां याकडे दला 5 ²ÖêÝÖ´Ö ¯Öã¸üÖ गु.र.नं 18/2022 

कलम 
महारा  
दा बंदी  
अिधिनयम 
कलम.65(
ख) माण े
दाखल. ग.ुघ.ता.वेळ 

व ठकाण - 
दनांक 13/02/2022 

रोजी 15.45 
वा दर यान  
बशीरनगर 
रोडवर,औरं
गाबाद. द. 13/02/2022 वेळ  19.05 फया द - 

कैलास नामदेव 
काकडे, वय 40 
वष, धंदा 
नौकरी पोलीस 
अंमलदार/2411 नेमणुक 
गु हशेाखा,औरं
गाबाद शहर.  आरोपी - सिचन 

महाद ुतुपे, वय-28 
वष, रा.घर नंबर-13, मा ती 
मंदीरजवळ हाडा 
कॉलनी, 
चेतनानगर हसुल, 
औरंगाबाद.     पोह 526/ 

सोनव
ण े खुलासा - नमुद ता वेळी व ठकाणी दनांक.13/02/2022 रोजी 15.45 वाजता बशीरनगर रोडवर इसम नामे सिचन महाद ुतुपे, वय-28 वष, रा.घर नंबर-13, मा ती मंदीरजवळ हाडा कॉलनी, 

चेतनानगर हसुल, औरंगाबाद यास अिधक िवचारपुस करता याने 
सांगीतले क , सदरचा दशेीदा  भंगरी सं ाचा माल हा चांदणी काळे 
िहचा आह.ेव रल वणनाचा व कंमतीचा माल िवनापरवाना 
बेकायदिेशर र या क जात व ता यात दशेीदा  भंगरी सं ाचा 
माल िव  कर यासाठी वत:चे ता यात बाळगतांना िमळुन 
आला वगैरे मजकुराव न गु हा दाखल   ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö 2,400 = 00  पय े कंमतीची एका ाऊन 
रंगा या बॅगम ये ठेवले या 180 ml या काचे यािसलबंद 40  
बॉट या यावर दशेी दा  भंगरी सं ा असे िलहलेले लाल िपवळे 
रंगाचे लेबल असलेले  कंमत.60/- पय े येक  छापील माणे. 



                       ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧üÓÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 14/02/2022  “Öê ÝÖã®Æêü  †ÖœüÖ¾ÖÖ  6 ‹´Ö ¾ÖÖôãû•Ö 110/2022 
कलम 307,452,504,34 
भादवी  11/02/2021

रोजी रा ी 08.00वा स ु
माझा मुलगा 
कृ णा याचा 
िम  नामे  
शुभम आकोटे 
रा िभम चौक 
रांजनगव 
द नगर  ता 
गंगापुर िज 
औरंगाबाद दनांक 13/2/2022 रोजी 00.44 गौतम खंडुजी 

कदम  वय41 
वष धंदा-मजुरी 
रा-रामनगर 
कमळापुर फाटा 
ता गंगापुर िज  
औरंगाबाद  सुमीत साळवे व 

लखन भुंबर     पोउप
िन 
बांगर    फयादीचा मुलगा कृ णा हा याचा मी  आकाश आकोटे 

याचे बहीनीचे हळदीचे ाय मात नाचत असतांना सुमीत 
साळवे व लखन भुंबर यांचेसोबत क रकोळ वादाव न  
यांनी  फयादीचे राहत े घरात येवुन मा या मुलास  चाकुन े 

मारहाण क न गंभीर जखमी केल ेव िजवे ठार मार याचा 
य  केला आह े हणनु गु हा दाखल 7 ‹´Ö ¾ÖÖôãû•Ö 111/2022 

कलम 461,380 
भादवी 11/02/20222

रोजी रा ी 10.30वाजता  
बंद क न घरी 
गेलो व द 12/02/2021
रोजी 110.00 
वा  जोगे री  
व पाठीमागे 
िबअर शपीचे 
गोडावुन दनांक 13/02/2022 

रोजी  03.35 अंक त सतीश 
चं चक  वय28 
वष धंदा-खा 
नौकरी  
रा.बजाज नगर  
औरंगाबाद. अ ात      

पोउप
िन 
अधान े  यातील आरोपीने S A िबअर शपी उघडले व दकुानात  गेलो 

ते हा मला  दकुाना या पाठीमाग या गोडावुनचे वरच े
लोखंडी प े उचकाटुन  गोडावुनमधील िबयरच ेब स  चोरी 
गेले ते पुढील माणे -1)बडवायझर  500MLच े 04ब स 2)बडवायझर 650 ML  च े 15ब स 3)नकआवुट 650ML-15ब स 4)पोट वाईन  180Ml -01ब स  एकुण 35िबअरच े
ब स याची  एकुण 93,0396 पय ेअंदाजे   असे िबअरचे ब स  
कुनीतरी अ ात ने गोडावुनचे प  ेउचकाटुन आत वेश 
क न गोडावुन मधुन िबअरचे ब स  वताचे फाय ासाठी व 
लबाडी या ईरा ान ेअ ात ईसमान ेचोरी केल ेआह े. हणुन 
गु हा दाखल. 8 ‹´Ö ¾ÖÖôãû•Ö 112/2022 

कलम 420 
भादवी 12/02/2022

रोजी 16.00 
वा तुकाबाद 
खराडी 
येथील 
बाजार प ी 
येथ े दनांक 13/02/2022 

रोजी 07.49 
वाजता  िनतीन भाकर 

धुळे वय 32वष 
धंदा नौकरी 
पोशी बन ं2992ने गु ह े
शाखा 
औरंगाबाद 
शहर  संदीप बबनराव 

कड ल ेवय 29वष 
रा कासोडा ता 
गंगापुर िज 
औरंगाबाद     पोह/ 287 

भागडे  यातील आरोपीने  द 12/02/2022रोजी 17.00वाजता 
ईसम नामे संदीप बबनराव कड ले वय 29वष रा कासोडा 
ता गगंापुर िज औरंगाबाद हा चोरीस गेललेी ह डा 
कंपणीची का या रंगाची शाईन मो सायकल  MH-20 DK9539या   (जीचा खरा व मुळ न दनी  MH-20-DK-9539)  व िजचा चेसीस  E4JC36NJE7072591व 
जीन  JC 36E73667141असा असलेल े जु वा. क.अ-ं70000/-एकुण . मो सा वर बनावट व खोटा आरटीओ 

न दनी  MH-20BK6170असा टाकुण तो खरा अस याचे 
भासवुन शासनाची दशाभुल व फसवणुक करन वापरत 
असता मीळुण आला . हणुन  गु हा  दाखल.  



                       ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî Ó̧üÓÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 14/02/2022  “Öê ÝÖã®Æêü  †ÖœüÖ¾ÖÖ  9 ‹´Ö ¾ÖÖôãû•Ö 113/2022 
कलम 498(A) 323,504,506,34 
भादवी 
सह कलम 3,4 डंा 

ितबंद 
अिधिनयम दनांक 03/05/2021 

रोजी या  
ल ानतंर 10 
दवसापासुन 
दनांक 01/08/2021 

रोजी पावेतो 
जळगाव येथे  दनांक 13/02/2022 

रोजी   16.45  
वाजता  ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 1) दनेश रामधन 

कुिहटे, वय- 26,  
सासरे 2) रामधन 
दौलत कुिहटे, ¾Ö 4 ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß  सव 
रा. जळगाव      पोउप

िन 
ए.आर.इंगो
ल.े दनांक 03/05/2021 रोजी या मा या ल ानंतर 10 

दवसांनी ते आज  पावेतो मला पती 1) दनेश रामधन 
कुिहटे, वय- 26,  सासरे 2) रामधन दौलत कुिहटे, सासु 3) 
शोभा रामधन कुिहटे, ननंद 4) सुवणा ामे र पाटील, 
ननंद 5) सुि या सुरेश पाटील, आजी सासु 6) कमलाबाई 
पाटील, सव रा. जळगाव यांनी संगणमताने माझे ल ा 
पुव चे ेम संबंधामुळे व कारचे ह ेसाठी पैसे देत नस याचे 
तसेच कमी डंा द या या कारणाव न मला नेहमी 
हानुम-पाडून बोलून मला शाररीक व मानिसक ञास देवून 
माझा छळ केलाव मला िशवीगाळ क न चापटाबु याने 
मारहाण केली आह े. असून माझे पती दनेश याने मारहान 
केली आह.े हणनु गु हा दाखल. 10 ‹´Ö ¾ÖÖôãû•Ö 114/2022 

कलम 304(a), 279,337,338  
भादवी 
सह कलम 134 
मोवाका 10/02/2022 

रोजी साजापुर 
चौफुली येथे 
अंदाजे 04.30 
वा स ु
आ यानंतर 
आ ही 
सोलापुर धुळे 
हायवे रोड या 
स ह स रोडने 
जात असताना दनांक 13/02/2022 

रोजी  
वाजता 17.00 
वाजता  बाबासाहबे 

िव ल कापसे 
वय 43 वष 

वसाय शेती 
रा. मु.पो. 
पोटुळ ता. 
गंगापुर िज. 
औरंगाबाद   कंटेनर मांक MH.12.MV.2095 चे चालकान े     पोउप

िन 
पागो
टे नमुद दनांक 10/02/2022 रोजी  फयादी  व फयादीची प ी 

सोिम ा कापस े असे आ ही ितसगाव येथुन आमचे राहते घरी 
पोटुळ येथे सोलापुर धुळे हायवे रोडने जात असताना साजापुर 
चौफुली येथे स हस रोडवर दपुारी 04.30वा समुारास  आलो 
असता आमचे पाठीमागुन येणारा कंटेनर मांक MH.12.MV.2095 चे चालकाने याचे ता यातील वाहन 
िन काळजीपण े भरधाव वेगात रोड ची प रि थती न पाहता 
चालवुन आमचे मोटारसायकल ला समोरील उज ा बाजुचे 
ह डल ला जोराची धडक दवेुन माझी प ीस गंभीर जखमी क न 
ितचे मरणास कारणीभुत झाला आह.े तसेच आ हाला कोणतीही 
वै क य मदत न करता सदर ठकाणी याचे ता यातील कंटनेर 
सोडुन पळुन गेला आह.े हणुन गु हा दाखल. 11 ”ûÖ¾ÖÞÖß Cr.no 43/2022 

कलम 498 A,323,504,506,34 
भादिव        10/06/2018 

ते द. 30/01/2022 
रोजी पयत 
ए-16/01, 
अकरावी 
योजना,िशवा
जी नगर 
गारखेडा 
औरंगाबाद  द.13/02/2022 

वेळ14.11 वा.  ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 1) पती नामे राजेश 
राम सोणवणे 2) 
सासरे राम सोणवणे 3)´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß  4) दर रा ल राम 
सोणवणे सव रा.ए-16/01,अकरावी 
योजना,िशवाजी 
नगर गारखेडा 
औरंगाबाद      पोउप

िन 
डाके खुलासा- नमुद ता वेऴी व ठकाणी यातील आरोपीतांनी 

संगनमत क न फयादीस ित या आई विडलांकडुन लँट 
खरेदी साठी 10,00000 /- पयाची मागणी क न 5,78000/- पये घेतल े व पु हा तु या विडलांकडुन पैसे 
घेवुन ये यासाठी सांगीतल े व पांढ-या पायाची आह े
तु यापे ा चांगली मुलगी िमऴाली असती असे हणुन 
मारहाण क न िशवीगाऴ केली तसेच िजवे मार याची 
धमक  देऊन शीरीरक व मान संक तसेच आ थक छऴ केला 
हणुन. मा.पोिन सो यांचे आदेशान ेगु हा दाखल  
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म कलम 65 (इ) 
महारा  

ो.कायदा 13/02/2022 
रोजी 13.40 
वा. दर यान  
टाऊन हॉल  
मनपा 
कायालया 
समोर उ ाण 
पुलाकडे 
जाणा या 
रोडवर पि शम 
मुखीघर औबाद द. 13/02/2022 

रोजी 17.19 
वा. 
दाखल फयादी - 

माजीद दगडु 
पटेल पोना 1190 ने.पो टे 
िसटीचौक 
औरंगाबाद 
शहर   ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß     पोह305 

चाफे
कर यातील आरोपी  ही िवनापरवाना बेकायदेिशर र या अवैध 

देशी दा  भंगरी सं ा या बाट या ित या ता यात व 
क जात चोरटी िव  कर या या उ ेशाने बाळगतांना 
िमळुन आली आह.े हणनु याचे िव द कलम 65 (इ) 
महारा  ो.कायदा माण े मा.पो.िन.सो यांचे आदेशान े
गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी  यांचेकडे दल े 
िमळाला माल -  1320  . कंची एक पाढ या रंगाची  
िपशवी याम ये देशीदा  भंगरी सं ा कंपणीचे लेबल ती 
बाँटल180 ml या 22 काचे याबाट या येक  60/-  . 13 ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ  42/2022 

कलम 363 
भादंिव  12/02/2022 

रोजी 
सं याकाळी 07.30 
सोनीयानगर 
बीड बाय 
पास,  औबाद द. 13/2/22 

रोजी 17.14 
वाजता  राज  बाबुलाल 

मेवाळा वय 40 
वष  रा. 
सोनीयानगर 
बीड बाय पास, 
रो हाऊस नं 40/05 औबाद   अ ात      पोउप

िन 
सानप  न.ता.वेळी व ठकाणी यातील फयादीचा अ पवयीन  

मुलगा कार राज  मेवाळा वय- 14 वष  हा लासला 
जातो हणुन घरातनु गलेा तो परत आला नाही याचा 
फयादीनी सवकडे शोध घेतला परंतु तो िमळुन आललेा 

नाही . सदर अ पवयीन मुलाचे  कोणीतरी अ ात  
कारणांसाठी फुस लावुन पळवुन नेल े हणनु गु हा दाखल.  14 ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ गु.र.न.43/2022 

कलम 12  (अ) 
महारा  
जुगार 

ितबंधक 
कायदा दनांक 13/02/2022 

रोजी 17.30 
वाजता  
ऐलोरा 
गोडाऊन, 
पाटोदा 
िशवार  
शेताम ये 
झाडाखाली, 
औरंगाबाद द.13/2/22 रोजी 23.15 

वाजता   रामचं  
कटंराव 

जायभाय 40 
वष धंदा 
नौकरी 
पोिश/682, न.े 
पो. टे. सातारा, 
औरंगाबाद 
शहर.  1) सिचन 

गोरखनाथ जमधडे 
वय 29 वष रा. 
पाटोदागाव, 
ता.िज. औरंगाबाद 
इतर 9 - टप 
खुलासा या काँलम 

माण े   5300/-  
रो
ख 
र
म   पोह/439 

धुळे आरोपी -1) सिचन गोरखनाथ जमधडे वय 29 वष रा. पाटोदागाव, ता.िज. 
औरंगाबाद, 2) राम साद बाबासाहेब िझमरे वय 26 वष रा. इंदीरानगर पंढरपरु 
औरंगाबाद, 3) िस दाथ करण िशराळे वय 23 वष रा. एकतानगर, पंढरपरु, 
औरंगाबाद, 4) र दीप हाद बोड वय 32 वष रा. संतोषीाता नगर, मुकुंदवाडी, 
औरंगाबाद ग ली नं.04 औरंगाबाद, 5) करण पडंीतराव दांडग ेवय 30 वष रा. 
जुना भाव संगपरुा, (गाव) औरंगाबाद, 6) भागवत बापुराव भारती वय 57 वष 
रा. जयभवानीगर ग ली नं. 01 औरंगाबाद, 7) पोपट िशवहरी जगताप वय 51 
वष रा. निवन एस.टी. कॉलनी, एन.3 घर नं. 87 मुकुंदवाडी, औरंगाबाद, 8) संदीप 
यशवंत पाटील व. 42 वष रा. पवनगर, एन-9 के/802 हडको, औरंगाबाद, 9) 
िनलेश िभमसेन भुजंग वय 38 वष रा. ठाकरे नगर एन-2 िसडको, औरंगाबाद, 10) 
अिवनाश गलुाबराव गायकवाड वय 37 वष रा.गणेश नगर, पंढरपुर औरंगाबाद  
यातील फयादी व पोउपिन शवेाळे, पोलीस  टाफ असे अवैध धंदे व फरार 
आरोपीचा शोध घेणे संदभात  पे लीग करत असताना महानुभव आ म येथ े16.55 वाजता पोउपिन. शवेाळे सो. यांना यां या गु  बातमीदारा माफत बातमी 
िमळाली क , पाटोदा िशवार गट नंबर 105, मि छ  जमधडे यांच ेशेतात उघडयावर 
बसुन शेतात 8 ते 10 लोक झ ाम ा नावाचा जगुाराचा खेळ पैशावर खेळत आह े याव न 
सदर ठकाणी दोन पंचा सह जाऊन छापा टाकला असता यातील आरोपी ह े झाडाखाली   
गोलाकार बसुन शेतात उघडयावर बसुन शेतात 8 ते 10 लोक झ ाम ा नावाचा 
जुगाराचा खेळ पशैावर खेळत अस याचे िमळुन आल.े याचे कडे  जुगाराचे 
साही य िमळुन आ याने  ज ी पंचनामा क न पो. टे.ला येऊन याचे िव द 
फयाद दली आहे वगैरे मचकुराचे फयादीव न मा.पो.िन.सो यांचे आदेशाने  

िड.ओ.अिधकारी पोउपिन िशरसाठ यांनी गु हा दाखल  
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कलम 295 
भादवी 13/02/2022 

रोजीचे 12.00 
वा.स.ु लीम 
ध मयांचे 
मशानभुमी  

मौजे 
दौलताबाद 
गट .09,11 
गायरान  धुऴे 
सोलापुर 
महामाग 
डांबरी  
र यापासुन 
जवऴ 
दौलताबाद  
ता. िज. 
औबाद  

द. 13/02/2022 
रोजी 18.02 
वा. मतीन मुजीब 

स यद वय 30 
वष वसाय- 

ापार 
रा.मुजीब 
कॉलनी 
दौलताबाद ता. 
िज. औरंगाबाद  तारेक लतीफ वय 40 वष 

रा.रोजेबाग, 
औरंगाबाद शहर      पो.िन.

सो.रा
ज ी 
आडे नमुद ता.वेऴी व ठकाणी यातील फयादी ह े यां या 

िम ासोबत सवजण दपुारी 12.00 वा.सु.मोमब ा 
तलावाकडे जात असतांना फयाद ने  पाहीले क ,तीन ते 
चार अनोखऴी मानसे दोन जे.सी.बी व दोन ॅ टर या 
सा ाने आ ही िम लीम धम यां या अं यिवधीसाठी 
वापर या जाणा या जागेवर मु न व मातीचे खोदकाम 
क न सपाटीकरण करत असतांना आढऴन आल.ेसदरचे 
काम करत असतांना तेथे असले या कबरीवर माती टाकली 
गेली तसेच कबरीचे दगड देखील अ त त केले अस याचे 
आम या िनदशनास आल.े तरी सदर ठकाणी काम करत 
असले या लोकांनी आमचे मु लीम ध मयांचे मशानभुमी 
हणुन वापर या जाणा या जागेवर िवनापरवाना 

खोदकाम व सपाटीकरण क न सदर ठकाणी असले या 
कबरीचे नुकसान क न आम या धा मक भावना दखुाव या 
आहते. हणनु मोह मद तारेक रा.रोजेबाग,औरंगाबाद 
याचेवर कायदेशार कायवाही कर यात यावी हणुन गु हा 
दाखल   16 ÛÎúÖÓŸÖß “ÖÖîÛú 30/2022 

कलम 379 
भादवी  11/02/2022  

रोजी 09.30वा ते 12.00 
वा.दर यान   
िनराला 
बाजार 
काँ पले स
या पाक ग 

औरंगाबाद  दनांक 13/02/2022 
रोजी 17.38 
वा. ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß अ ात       पोना/1275 

च हा
ण यातील फयादी यांनी याची व रल वणनाची हो डा 

कंपनीची अँ टी हा 6G मेटेिलक रंगाची ही नमुद ठकाणी 
उभी केलेली ती कोणीतरी अ ात चोर ाने हँ डलाँक 
तोडुन वता या फाय ासाठी चो न नेली आह े वगरैे 
मजकुराचे फयादी व न मा पोिनसो यांचे आदेशआने गु हा 
दाखल ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-1)55,000 क.अ.ं हो डा कंपनीची  
अँ टी हा 6G मेटेिलक रंगाची  MH-20-FZ-8827 िजचा 
इंजन नंबर JF91EW5026398, चेिसस नंबर                 ME4JF918KMW026386 असा असुन ितची जु.वा. 
कमंत अंदाजे   55,000/- पये       
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Sd/- 

                                                                                                   ( ×¾Ö¿ÖÖ»Ö œãü´Öê )                                 ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ÝÖã®Æêü)                                                                                             ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ,†Öî Ó̧üÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü.           Ûú ü̧ßŸÖÖ.   17 ¯ÖãÓ›ü×»ÖÛú ®ÖÝÖ¸ü 55/2022 
कलम 363 
भादवी द.12/02/2022 रोजी वेळ 13.30 

वा.सु. याय 
नगर औबाद द.13/02/2022 

रोजी वेळ 20.35 
वा.सु. ´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß अनोळखी  स.पो.िन.

खटाणे   म.पो.
उपिन
च हा
ण  नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील यातील फयादी यांची 

मुलगी वय 17 वष.10 मिहण े हीचे कोणीतरी अ ात 
इसमान े अ ात कारणासाठी कारणासाठी अपहकण केल े
आह.े हणुन गु हा दाखल. 


