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2022/22क
लम)65 ख ( 2022/02/15रो
म.दा का . जी वेळ
19.40वाजे
सुमारास
हसुल चेतना
नगर हाडा
कॉलनी
औरं गाबाद.
.

द .
/02/15
2022रोजी
वेळ21.20

फयादी - शेख
शक ल शेख
समद ,वय 53
वष , वसाय
नोकरी ,
पो.ह ,2323/.
नेमणुक पोलीस
टेशन हसुल
औरं गाबाद
शहर

2

²ÖêÝÖ´Ö
¯Öã¸üÖ

21/2022
कलम 420
भा.द.वी
सह कलम
66(C),66(D)
IT अँ ट.

15/2/22
वेळ 13.51

सुधीर
बाळासाहेब घुले,
वय 30 वष,
वसाय - टाप
नस, िश णिब.ए सी नस ग,
रा. घर . 12.
ED/4/10
भारतमाता नगर,
ट. ही. सटर,
औरं गाबाद,

08/12/2021
रोजी 02.52
वा. घाटी
परीसर,औरं
गाबाद

†Ö¸üÖê¯Öß

आरोपी - आकाश
राजु मोघे वय 23
वष धंदा कराणा
वसाय रा .हसुल
चेतना नगर हाडा
कॉलनी
औरं गाबाद.
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7064271067

†™ü ú
ŸÖÖ.
¾Öêôû

ÝÖê»Öê»ÖÖ
´ÖÖ»Ö

×´ÖôûÖ ‘Ö/³Öê™ ŸÖ¯ÖÖÃÖ
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†×¬Ö.
त.अ.
पोना
1970/
पालवे
मोन
.
880501
2100

मा.
पो.िन
सो

¯ÖÖêŸÖ¤ü
Ö¸ü

ÜÖ»ÖÖÃÖÖ
यातील फयादी व सा ीदार हे वरी चटांचे आदेशाने
पो टे ह ीत पे ेल ग करीत असतांना यातील आरोपीने
वता या फाय ासाठी िवना परवाना बेकायदेशीर र या
वरील वणनाची व कमतीची ो हीशन गु ाचा माल
देशी दा चोरटी िव कर या या उ ेशाने ता ात व
जात बाळगतांना िमळु न आला हनुन मा .पोिनसो यांचे
आदेशाने पोउपिन कांबळे यांनी वरील माणे गु हा
दाखल क न पुढील कारवाई कामी पोना 1970/ पालवे
.यांचेकडे दला.
िमळालेला माल -/960 (1- पये कमती या 16 नग
देशीदा भगरीसं ा असे लेबल असले या 180 ML . या
िसलबंद काचे य
बाट या येक
कमत -/60 पये नमुद असले या (2
एक
ला टीक िपशवी 00 . कमतीची एक वायरची िपशवी
जु .वा . क .अं -/960 पये.
.
यातील फया द यांना द. 08/12/2021 रोजी 02.52 वा. ICCI
bank मधील कमचारी बोलत आहे असे सांगन
ु मोबाईल
धारक . 7064271067 यांनी मला कॉल क न कॅ सलेशन कॉल
आहे असे हणुन माझा िव ास संपादन क न िपन जनरे ट
करणेसाठी तु हाला सहा अंक मांक चा OTP येईत तो घेवुन
माझी एकू ण 1,01,298 पये ऑनलाईन आ थक फसवणुक के ली
आहे वगैरे मजकु राचा गु हा मा. पोिन सो यां या आदेशाने
DO पोउपिन भालेराव यांनी दाखल क न पुढील तपास कामी
मा. पो.िन सो यांचे कडे दला.
ICCI bank चे Credit Card मधुन एकू ण 1,01,298 पये.
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गु.नं.र.
43/2022कल
म 380
भादिव

गु.र.न.44/2
022 कलम
420,465,466
,467,468,47
1,120(ब),34
भादिव .

14/02/2022रोजी
चे रा ी 07.15ते
द.
15/02/2022रोजी
चे 10.30 वा.
दर यान शाँप नंL-1व न
काँ ले स
उ कानगरी येथे
नृ सह एरोटेक
या दुकानातुन
औरं गाबाद शहर

15/02/2022
रोजी
17.08
वाजता

द-16/12/2011
ते
11/10/2021रो
जी तानाजी
चौक
िशवशंकर
काँलनी

दनांक
15/02/2022
रोजी
19.02वाज
ता

शशीन गो वदराव
देशपांडे वय52वष,धंदावसाय(AC
दु ती व
िव ),रा. लाँट नं16/17अंकुर
अपाटम ट लँट नं
16
समथनगर,औरं गा
बाद

अ ात

िजते यदुनंदन
चावडा, वय-64
वष, कामापार, रा.
औरं गाबाद.

1) दलीप ीहरी राऊत
(पाटील) वय-स ान, धंदा
ापार, रा.तानाजी चौक
िशवशंकर काँलनी,
औरं गाबाद 2)´Ö×Æü»ÖÖ
†Ö¸üÖê¯Öß 3)मयुर िपता
दलीप राऊत, वय-स ान,
धंदा-िश ण रा.तानाजी
चौक िशवशंकर काँलनी,
औरं गाबाद 4)´Ö×Æü»ÖÖ
†Ö¸üÖê¯Öß 5)रमेश िपता
बाळाराम सदगुरे वयस ान धंदा ापार
रा.बालजीनगर औरंगाबाद
6) ी गजानन िपता
पांडुरंग कु टे वय-स ान
धंदा ापार रा.िहसवण
ता.िज. जालना 7)अकुं श
िपता के शवराव िभसे, वयस ान, धंदा ापार
रा.िशवशंकर काँलनी
औरं गाबाद 8) योगेश िपता
साहेबराव फाटके वयस ान धंदा व कली रा
रा.िशवशंकर काँलनी
औरं गाबाद 9) जनाधन
िपता भानुदास इं दापुरे
वय-स ान, धंदा ापार
रा.िशवशंकर काँलनी
10) दपक िपता तुकाराम

स
पो
िन
चौ
धरी

पोह/8
42
िशर
साठ

खुलासा- नमुद ता वेळी व ठकाणी याितल फयादी यांचे
दुकानातील नमुद वणनाचा व कमतीचा माल कोणीतरी अ ात
चोर ाने दुकानातुन शेटर ला डु लीके ट चाबी वाप न दुकानात
वेश क न कोणीतरी अ ात चोर ाने वत:चे फाय ासाठी
चो न नेले आहे हणुन गु हा दाखल क न मा. पो.िन.सो, यांचे
आदेशाने पुढील तपासकामी यांचेकडे दले.

Öê»ÖÖ´ÖÖ»Ö:-1)10,000

स
पो
िन
चौ
धरी
मँड
म

सपो
िन
सुधीर
वाघ

. क. चे एक ASUS कं पनीचा लँपटँप जु.वा.

क. अं.2)5000 . क. . क.टोटालाइन कं पनीचा हँ युमन पंप
जु.वा. क. अं. 3)6000 . क. वे ड ग के बल साधारण 30 मीटर
जु.वा. क. अं.4)6000 . क. टु ल बँग जु.वा. क. अं. एकु ण27,000
पये

नमुद ता.वेळी व ठकाणी यातील आरोपीतांनी संगनमत
क न फयादी यांचे मालक चे व क जातील इमारतीचा
वरचा मजला हाँ टेल चालव यासाठी भा ाने घेवुन
आरोपी . 1 यांनी बनावट खरे दी खत करारनामा क न
यावर फयादी यांची बनावट सही व अंगठा मारला.
तसेच आरोपी . 1 ते आरोपी . 11 यांना फयादी यांचे
नावे बनिवलेला िवना मु य करारनामा व खरे दी खत
करारनामा हे द तऐवज बनावट,खोटे व बोगस व फयादी
यां या सं मतीिवना बनिवलेले आहेत हे माहीत असुनही
आरोपीतांनी कट रचुन,संगनमत क न फयादी यांचे
मालक ची इमारत ही िव कर याचा सतत य के ला
असता फयाद नी मा. यायालयात अज दाखल के याने
मा. यायालयाचे आदेशाने सी.आर.पी.सी.कलम 156(3)
माणे गु हा दाखल दाखल क न पुढील तपासकामी मा.
पो.िन.सो, यांचे आदेशाने सपोिन वाघ यांचेकडे दले.
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गु.र.नं
21/2022
कलम 7
ाचार
ितबंध
अिधिनयम
1988

15/02/2022 रोजी
10.10 वाजता
पो. टे
दौलताबाद चे
जु या इमारती
जवळ बालाजी
ेडस या
समोरील रोडचे
पलीकडे,
दौलताबाद
ता.िज
औरं गाबाद

द.
15/02/2022
रोजी
18.36
वाजता

बाबासाहेब
गोरखनाथ
गुंजाळ, वय 30
वष, वसायशेती,
रा.रामपुरी,
ता.िज.
औरं गाबाद

6 ×ÃÖ™üß
“ÖÖîÛú

57/2022
कलम 379
भा.द.वी.

09/02/2022 रोजी
दुपारी 16.00 वा. ते
17.30वा.दर यान
ट पा न.3 मनपा

15/02/2022
रोजी
16.04
वा.
दाखल

इ ानखान िपता
म सुरखान वय-38
वष धंदा-खा.नौकरी
रा. लॉट न.72,
आरे फ कॉलनी
फै जान
म जीदजवळ,
औरं गाबाद.

कायालयाचे
गेटसमोर, बुढी
लाईन,
औरं गाबाद.
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गुर 118/2022
कलम 420
भादवी.

03/07/2016 ते
02/07/2021
रोजी पावेतो

15/02/2021
रोजी
02.04
वाजता

सुधीर सदानंद सुव
वय 56 वष
वसाय – ापार
रा एम.110/2 लॉट
नं16 midc वाळु ज
औरं गाबाद
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गुर 119/2022
कलम 379
भादवी.

16/01/2022
रोजी रा ी
08.00
वाजे या
सुमारास

15/02/2022
रोजी
16.27 वा

राज
हमतराव
देशमुख वय-48
वष धंदा- खा
.नौकरी रा-

साितवे, वय-स ान,धंदा
ापार रा.िशवशंकर
काँलनी औरं गाबाद
11)िनवृ ी िपता पुंडलीक
गायकवाड, वय-स ान,
धंदा- ापार,रा.िशवशंकर
काँलनी औरं गाबाद

रिव करण आगतराव
कदम, वय 38 वष,
वसाय नौकरी,
पद-पोलीस उप
िनरी क,
पो. टे.दौलताबाद,
औरं गाबाद शहर,
रा. दप तंभ,औरं गा
बाद रोड,
दौलताबाद ता.िज.
औरं गाबाद

पो.िन
कु .
शुभां
गी
सुयवं
शी
ला. .
िव
औरं गा
बाद

कांतीलाल
राजाराम वाघ
िहतेश राणा
देवढे रा. ठ
.मालेगाव िस र
िज नािशक
अ ात

पोउप
िन
पागो
टे

अ ात

पोना/
1636
नंद

पोह/8
8
खोसरे

यातील आरोपी लोकसेवक यांनी फयादी यां याकडे
अपघातात मयत झालेले यांचे विडल यांचे िवमा मंजुर
कर यासाठी आव यक असलेले अपघाताचे पंचनामे व इतर
कागदप े दे यासाठी पंचा सम 10,000/- पये लाचेची मागणी
क न मागणी माणे 10,000/- पये लाचेची र म
द.
15/02/2022 रोजी 10.10 वाजता पो. टे दौलताबाद चे जु या
इमारती जवळ बालाजी ेडस या समोरील रोडचे पलीकडे,
दौलताबाद ता.िज औरं गाबाद येथे पंचा सम
वताहा
ि वकारली हणुन नमुद माणे गु हा दाखल क न पुढील
तपास पो.िन कु . शुभांगी सुयवंशी ला. .िव औरं गाबाद या
वताहा करत आहेत

यातील फयादीनी याची मोटरसायकल . MH20-EZ-8064
िह मनपा कायालयाचे गेटसमोर हडल लॉक न करता उभी
के ली असता कोणीतरी अ ात चोरटयाने लबाडीचे
इरादयाने चो न नेली आहे. हणुन गु हा दाखल
गेला माल - 25,000/एक िहरो HFिडल स
मो.सा. .MH20-EZ-8064, काळया रं गाची िजचा असा
असलेली जु.वा. क.अ.
नमुद ता.वेळी व ठकाणी यातील आरोपी कडु न
फयादीकडु न 03,37,00 पये घेवन
ु
यांना कं पनीसाठी
लागणारी पुण मिशनीचे सािह य न देता अपुण पाटसह
स लाय क न फसवणुक के ली हणुन मा. यायालयाचे
आदेशाने कलम 156(3) crpc माणे गु हा दाखल
द. 17/01/2022 रोजी सकाऴी 06.00वाजे या सुमारास मी उठलो
असता मला मोटार सायकल उभी के ले या ठकाणी माझी
मोटार सायकल दसली नाही. हणुन मी ितचा राह या घरा या
प रसरात व इतर ठकाणी आज पयत शोध घेतला परं तु माझी
मोटारसायकल िमळु न आली नाही ते हा माझी खाञी झाली क
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पा या या
टाक जवळ
,िवटावा ता
गंगापुर िज
.औरं गाबाद

पा या या
टाक जवळ
,िवटावा ता
गंगापुर िज
.औरं गाबाद मो-
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गुर 120/2022
कलम 379
भादवी.

द.06/02/2022
रोजीचे 19.00 ते
द.07/02/2022 चे
04.30
वा.सु.वै णव
पाक ,रांजणगाव
शे.पु. ता.गंगापुर
िज.औरं गाबाद

15/07/2022
रोजी
19.27
वाजता

िव ल गणपत
इळतवार, वय52वष,धंदाखा.नौकरी,
रा.वै णव पाक
रांजणगाव,
ता.िज.औरं गाबाद

अ ात

पोह/1
282
कास
ल
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गुर 121/2022
कलम 379
भादवी.

द.30/01/2022
रोजीचे 22.00
ते
द.31/01/2022
चे 04.30
वा.सु.बजाज
नगर
ता.िज.औऱं गा
बाद

15/07/2022
रोजी
19.52
वाजता

अमोल
कौतीकराव
सोनवणे,वय29वष,धंदाखा.नौकरी,रा.ब
जाजनगर,ता.
िज.औरं गाबाद,

अ ात

पोह/8
30
पारधे

23/2022
कलम
353,323,504
,506
भा.दं.िव.

15/02/2022 रोजी
सुमारे 15:00 ते
15:30 चे
दर यान
महारा
शासक य
यायाधीकरण
,जुने
उ यायालय

15/02/2022
रोजी
20.40 वा.

मोद खुशाल
राठोड,वय47वष,धमहदु,जातबंजारा,धंदाशा.नौकरी महारा
शासक य
यायाधीकरण ,जुने
उ यायालय

सचीन ल मणराव
देशमुख वय44वष,धंदा-खा.
नोकरी, रा.
कणपुरा, घर नं.37/01 औरं गाबाद
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मो.नं.876640
7548

माझी माटार सायकल कु णीतरी अ ात इसमाने वत: या
फाय ासाठी लबाडी या इरा ाने चो न नेली आहे. मा या
मो.सा.चे वणन खालील माणे.1) 40,000/क बजाज िसटी 110
कं पनीची मो.सा. -MH-20-FM-9264असलेली िहरवा रं गाची
मो.सा. असा आहे.जु.वा. क.अं40,000/- एकु ण हणुन गु हा
दाखल.
नमुद ता.वेळी व ठकाणी यातील फयादी यांनी याची 70,000/, क पलडर लस, मो.सा. MH 20 GA-6538 असलेली लाल
रं गाची मो.सा. असा आहे.जु.वा. क.अं. द.06/02/2022 रोजी
सं याकाळी 07.00 ते द.07/02/2022 रोजी सकाळी 04.30 वा
सुमारास वै णव पाक रांजणगाव, येथे राह या घरासमोर
हँ डलॉक क न उभी के ली असता कु णीतरी अ ात इसमाने
वता या फाय ासाठी लबाडी या इरा ाने चो न नेली आहे.
तरी मा या मो.सा.चा शोध होवुन चोर ा िव य यो य ती
कायवाही होणेस िवनंती आहे.त ारीव न गु हा दाखल
द.30/01/2022 रोजी रा ी 10.00 वा सुमारास मी माझी मो.सा.
मा या घरासमोर हँ डलॉक क न उभी के ली व घरात जावुन
जेवण क न झोपलो व द.31/01/2022 रोजी सकाळी 04.30
वा.मा या वडीलांनी बाहेर येवुन बघीतले असता मा या
वडीलांना मोटरसायकल उभी के ले या ठकाणी दसली नाही.
हणुन आ ही आम या मोटरसायकल राह या घरा या
प रसरात व इतर ठकाणी आज पयत शोध घेतला परं तु माझी
मोटरसायकल िमळु न आली नाही ते हा माझी खाञी झाली क
कु णीतरी अ ात इसमाने वता या फाय ासाठी लबाडी या
इरा ाने चो न नेली आहे. मा या मो.सा.चे वणन खालील
माणे.1) 50,000/- , क. लसर-AS, मो.सा. MH 20 DU-0235
असलेली लाल रं गाची मो.सा. असा आहे.जु.वा. क.अं 50,000/एकु ण

यातील आरोपीने फयादीचे कायालयात दा पीउन जावुन
जोरजोरात आरडाओरडा क न फयादीस कायदेिशर
कत
पार पाड यापासुन परावृ के ले व फयादीस
िशवीगाळ क न फयादीचा च मा ओढला व फयादीची
शटची कॉलर पकडु न ध ाबु क न फयादीचे टेबलवर
असलेले कोट करणाचे कागदप फाड याचा य क न
शासक य कामात अडथळा िनमाण के ला. व मादरचोद
तुला िजवंत सोडनार नाही. अशी धमक दली. हणुन
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ईमारत,
अदालत
रोड,औरं गाबाद

12 ¾ÖÖôãû•Ö

45/2022
कलम12(a)
म.जु. .
आिध

द 15/02/2022
वेळ 15.45
तुकाबाद
खराडी ता
गंगापुर ता
औरं गाबाद
येथे
पा या या
टाक जवळ

द
15/02/2022
वेळ 19.48

ईमारत,जालना
रोड,औरं गाबाद रा.
न पाक,पैठण
रोड,हाऊस नं06,पैठण
रोड,औरं गाबाद

दप
आसाराम
बो डे वय 40
वष धंदा
नौकरी
पो.अं.2911
नेमणुक वाळु ज
पो टे
औरं गाबाद
शहर

डीओ अिधकारी पोउपिन/पाटील यांचे आदेशाने गु हा
दाखल क न पुढील तपास कामी मा. पो.िन.सो. यांचे
आदेशाने पोउपिन/जाधव मो.नं.-8766407548यांचे कडे दला.

आकाश ल बड
वय 23 वष रा.
मौजे तुकाबाद
खराडी, ता.
गंगापुर िज.
औरं गाबाद२
सादीक कडु पठाण,
रा. तुकाबाद
खराडी, ता.
गंगापुर िज.
रगाबाद

सफौ/
बु े

फ यादी हे दवस पाळीची ग त करीत आसतांता नमुद
आरोपी हा क तुकाबाद खराडी ता गंगापुर ता औरं गाबाद येथे
पा या या टाक जवळ वत: या आ थक फाय ासाठी
लोकांकडु न पैसे घेवुन छो ा वहीम ये कागदावर मटका जुगार
खेळ पैशावर खेळवत होता या व न सफौ शेख सलीम सर व

पो.अं. 279 गबाळे व आ ही पंचा सम सदर ठकाणी 15.45
वाजता छापा या या कडील छो ा वहीम ये क याण बाजार हा
मटका घेत अस याचे सांगीतले. व सोबत एक छोटी वही व पेन व
रोख र म िमळु न आले याचे वणन बाजुस माणे. 1) 0500 पये
कमतीची एक वही यावर
पये असा वरील वमटका नावाचा
जुगार कोणाकडु न घेवुन खेळत असतो असे िवचारले असता नमुद
इसम मी सादीक कडु पठाण, रा. तुकाबाद खराडी, ता. गंगापुर िज.
रगाबाद मो. . व या या आ थक फाय ासाठी क याण

बाजार मटका नावाचा जुगाराचा खेळ छो ा वहीम ये आकडे
िल न खेळतांना व खेळिवतांना िमळु न आला आहे. हणुन
माझी वरील दो ही आरोपी िव द मुंबई जुगार
वणन खाली माणे. 1) 0500 पये कमतीची एक वही यावर
पपळे काळे कवर असलेले याम ये क याण
80X10,85X10,87X10,83X10,89X10,134X10,189X10,369X10,468X10,459
X10,53X10,58X10,57X10,67X10,259X10,249X10,357X10 2) 05 00
पये कमतीचा िन या रं गाचा झाकन नसलेला 3) 170 00
पये रोख या म ये 100 पये दराची एक नोट 50 पये
दराची एक नोट ,20 पये दराची एक नोट 180 00 पये असा
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79/2022
कलम
504भादिव
सहकलम
85 (1)
(3)महारा
दा बंदी
अिधिनयम

द.15/02/2022
रोजी
13.00वाजे या
सुमारास ट
ही सटर
चौकात,
औरं गाबाद

द.15/02/2
022
न द नं45
वेऴ 16.59

अंबादास
शेषराव
च हाण वय
49वष वसाय
नोकरी पोना
853च हाण नेम
पोलीस टेशन
िसडको
औरं गाबाद
शहर

साईनाथ हरीभाऊ
खोमने वय40वष
रा. नवजीवन
काँलनी नगरसेवक
रोजतकर यां या
घरा या शेजारी
एन11हडको
औरं गाबाद

पोह61
6राठो
ड

नमुद तारीख वेऴी व ठकाणी यातील आरोपीने म ाकाचे
सेवन क न ट ही सटर चौकात जोरजोरात आरडाओरडा
क न येणा या जाणा या लोकांना िशवीगाऴ करतांना
िमऴन आला हणुन गु हा दाखल क न

SD/(×¾Ö¿ÖÖ»Ö œãü´Öê)
ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ÝÖã®Æêü)
†Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü Ûú¸üßŸÖÖ.

