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1 
×ÃÖ›üÛúÖê  ग.ुर.न.34/

2022 

कलम 
420,417 

भादंिव  

18/01/2022 

रोजी 10.30 

वाज�ेया 

सुमारास एन-

1 चौक कडून 

आंबेडकरनगर 

चौकाकड,ेऔरं

गाबाद 

�द18/01/
2022 

वेऴ 44 

नोद20.1
6  

नंद ूकारभारी 

मुगल,े पोहकेॉ 

ब.न.ं2387, 

न.ेवाहतुक शाखा 

िसडको िवभाग, 

औरंगाबाद शहर  

ल� ल�मण राठोड, 

वय-22 वष�, धंदा-

मजुरी, रा.आ�वी 

ता.बदनापूर, 

िज.जालना  

    दौड 

पोली

स 

ठाणे 

यथेे 

गु�हा 

वग� 

केला 

आह  े 

नमुद तारीख वेऴी व �ठकाणी यातील आरोपी यांनी 

�यांचे ता�यातील मो.सा चे रिज��ेशन न करता MH-42 

AG-0074 असा बनावट � टाकुन मुळ गावी रावनगाव 

ता बारामती िज पुण ेयेथे शासनाची फसवणुक 

कर�यासाठी वापरतांना िमळुन आला �हणुन मा.पो.िन 

सो यांचे आदेशान ेगु�हा दाखल.  
 

2 
×ÃÖ™üß 
“ÖÖîÛú 

गरुन ं- 
22/2022 

कलम 
406, 34 

भा.द.ंिव.  

02/03/2021 

रोजी राञी 
12.00 

चेलीपुरा 

कटलेरीच े

दकुान 

औरंगाबाद 

18/01/2
022 

रोजी16.
28  

दाखल 

स�यद शक�ल 

िपता स�यद चॉद 

वय 35 वष� धदंा. 

मजुरी कटलरेी 

दकुान रा. नईम 

मि�जद�या 

पाठीमाग े

िहनानगर  

िचकलठाणा 

औऱंगाबाद.   

 1) मोहसीन मकबलु 

अ�ार रा. सोयगांव 

पैठण औरंगाबाद 2) 

सलीम शाहबो�ीन 

अ�ार रा. सोयगांव 

पैठण औरंगाबाद 3) 

हनीफ लालु अ�ार 

रा. शहाबाजार 

चेलीपरुा औरंगाबाद  

     सफौ 

पठा

ण 

यातील आरोपीतांनी संगनमत क�न �फया�दी चा 

कटलेरीचा माल 50,000/- �पये �कमतीचा िव�ासाने 

दकुानात ठेव�यासाठी �दला असता नमुद आरोपीतांनी 

�फया�दीचा िव�ासघात क�न ता�यात �दले�या कटलेरी 

मालाचा िव�ासघात क�न अपहार केला �हणुन गु�हा 

दाखल गेला माल – 1) 50,000/-  � �कमीतीचा 

कॉ�मेटीक मेकअप �कट, पावडर, सणा सुदीचे अ�ारी 

माल ,कंुकु हऴद व इतर कटलरेीचे सािह�य एकुन 

50,000/-  � �कमतीचा माल 
 

3 
छावणी cr.no 

14/2022

कलम 

379भाद

िव 

– �दनांक 
06/1/2022

रोजी 

चे10.00 त े 

�दनांक 
16/01/2022 

रोजी दपुारी 

13.00वाजेच े

आम�  

फायरबट 

पडेगाव  

औरंगाबाद  

�द.18/01

/2022रो

जी 19.12 

 संतोष 

वामनराव परांडे 

वय45वष� धंदा 

नोकरी रा.आम� 

�ाट�र 

340छावणी 

औरंगाबाद  

अ�ात  इसम       पोहे

का/ँ2
190

गाय

कवा

ड  

यातील �फया�दी यांचे आम�च े(फायरबट ) येथील  प�याच े 

शेड �यात वर नमदु  वण�नाचा व �कमतीचा माल  कोणीतरी 

अ�ात चोर�ाने �वतः�या फयदयासाठी लबाडी�या इरा�ाने 

चो�न नलेे आह.े �हणुन गु�हा  मा  पो.िन  सो  यांचे आदशेाने   

गु�हा  दाखल क�न  पुढील तपास कामी  

पोहकेा/ँ2190गायकवाड या�ंयाकडे  �दल.े    

गेला  माल – 1)अँगलवर बसवलेले 30 प� े�याची  अंदाजे 

�कमत -21,000/-1)लोखडंी 20अँगल अदंाज े�कमत-- 

30,000/-2)दोन लोखडंी िखड�या अंदाज े�कमत-- 1600/-  

3)दोन पी�हीसी दरवाजे अंदाजे �कमत - 2,000/-  

4)दोन यु�रनल पाटँ अंदाजे �कमत - 8,00/- 

5)दोन �लशँ टँक अदंाज े�कमत  -8,00/- एकुण 56, 200/-�पय े 

असा  वण�नाचा 
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4 
छावणी cr.no 

15/2022

कलम 
279,304(

अ),427 

भादिव 

16/01/2022

रोजी 

00.30वाजे

�या   

नगरनाका  ते  

वाळुज कडे  

जाणा�या 

रोडवर के��य 

िव�ालया�या  

िभत� समोर 

रोडवर  

�द.18/01

/2022रो

जी 20.15 

 फहीम शेख 

यसीन वय41वष� 

धंदा �र�ा  

चालक रा. 

आसो�फया 

काँलनी टाँऊन 

हाँल औरंगाबाद    

      

पोउ

पिन  

वाया

ळ  

यातील मयत आरोपीतान े�यांचे  ता�यातील  अँटो  �र�ी  

�MH 20EF 2033िह भरधाव वेगात िन�काळजी पणे 

चालवनु समो�रल चालणारे अ�ात वाहनास पा�ठमागुन 

जोराची  धडक दवेुन त�डाला डो�याला मार लागनु  गंिभर 

जखमी होवुन उपचार दर�यान घाटी  दवाखाना यथे े

02.00वाजता मयत झाला  व मा�या �र�ाच ेनुकसान केले 

आह.े तसेच  तो �वतः �याचे मरणास कारणीभुत झाला आह.े 

�हणुन  गु�हा  मा  पोिन  सो यांचो आदशेान े गु�हा दाखल 

क�न पुढील तपास कामी  पोउपिन  वायाळ या�याकडे �दल.े  

मयत िशवाजी  ल�मण सोनवणे  वय30वष� रा. एकेफळ ता 

भोकरदन िज. जालना 
 

5 
ÛÎúÖÓŸÖß 
“ÖÖîÛú  

14/2022  

कलम 
324, 323, 
504, 506 

भादवी 

17/01/2022

रोजी रा�ी 

23.30वाजता 

�ांतीचौक �हद 

प�ेोल पंपा�या 

शेजारी 

र��यावर 

औबाद 

�द.18/1/
2022 

रोजी  
20.15 

वा. 

िनितन जयकर 

गडवे वय 

30वष�,धंदा-वेटर 

रा.रमानगर 

ग�ली नं 

2औरंगाबाद  

अर�वद भालेराव -   
 

पोह/
875

गाय

कवा

ड  

यातील �फया�दी व आरोपी ह ेएकमेकाच ेओळखीचे असुन 

आरोपी न े�फया�दीस या आधीही मारले अस�याने �फया�दी 

आरोपीस �हणाला तु मला का मारतोस माझी तुझी काय 

द�ुमणी आह ेअसे िवचारले व�न आरोपी ने �फया�दीस 

िशवीगाळ क�न हाताचापटान ेमारहाण केली व आरोपीने 

�यांच ेहातातील काही तरी धारदार व�तनुे �फया�चे उज�ा 

हाता�या दडंावर मा�न जखमी क�न र� िनघाले �हणुन 

बाजुस �माण ेमा.पोिनसो यांचे आदशेाने पुढील तपासकामी 

या�ंयाकडे �दल.े 
 

6 
¯ÖãÓ›ü×»ÖÛ
ú®ÖÝÖ¸ü 

18/2021 

कलम 
323,324,
427,504,
506,34 

भा.द.िव  

�द. 
17/01/2022 

रोजी 

सं�याकाळी 

08.15वा.सु 

रेणुका माता 

मं�दरासमोर 

गारखेढा 

प�रसर 

औरंगाबाद 

�द. 
18/01/2
022 

रोजी 
00.40 

वा. 

�करण ह�रदास 

�गळे वय-32 

वष� धंदा- 

प��टगकाम रा. 

घर �. 51 

िवजय नगर 

गारखडेा प�रसर 

औरंगाबाद.  

आनंद पगड ेव 

िवशाल दाभाड े

    पोह 
256

5/रा

ठोड 

मोबा

ईल 

न.ं 

९७६

४६0

९४९

९ 

�फया��द व  �फया��दचा साडु नाम ेदेवराज संजय दाभाड े

,मावसभाऊ नामे अिमत �लबाजी दाभाड,े साला नामे 

सुरज िभकाजी साळव ेअसे रेणुका माता मं�दरासमोर 

ग�पा मारत उभे असताना िवशाल दाभाड ेव आनंद पगडे 

यांनी तेथ ेयवेुन पैस ेदे�यास नकार �द�यान े�फय��दस व 

�फया��दसोबत�या नातेवाईकांस िशवीगाळ क�न 

हाताचापटाने मारहाण केली व आनंद पगड ेयांन े�या�या 

हाताितल चाकु �फया��द�या मानेवर मा�न जखमी केल े

तसेच िवशाल दाभाडे यान े�या�या हातातील दगड फेकुन 

मा�न �फया��द�या मावसभावा�या घराचा दरवाजा व 

�ट�ही फोडुन नुकसान केल ेतसेच परत मार�याची धमक� 

�दली �हणुन गु�हा दाखल 
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7 ×•ÖÃÖß  
गरुन ं- 
21/2022 

कलम 
341, 324, 
323, 504, 

34 भादवी 

�माण े 

18/01/2022 

रोजी वळे  

सकाळी 10.45  

ते 11.00 वाज े

दर�यान,   

MSEB चे 

ऑ�फस च ेगटे 

समोर मदनी 

चौक रोडवर 

औरंगाबाद. 

18/01/2
022 

रोजी22.

56 वा. 

अ�दलु माजेद 

कुरेशी वय 47 

वष� धदंा गादी 

कामगार रा. 

बायजीपुरा ग.न ं

01  मदनी 

चौकचे बाजुला 

औरंगाबाद  

 1) खालदे खान 

िबि�म�लाह खान  वय 

55 वष�  2) अजमत 

खान महेमदु खान वय 

35 वष� 3) रहमेत खान 

महेमदु खान वय 34 

वष� 4) साजेद खान 

महेमदु खान वय 33 

वष� रा. सव� रा. मदनी 

चौक बायजीपुरा ज.ेके 

मेिडकल औरंगाबाद 
 

   पोहे

कॉ/ 
369 

कुल

कण� 

सफौ/

ड�बा

ळे 

यातील आरोपीतांनी संगणमत क�न �फया��दस जु�या 

भांडणा�या कारणाव�न हाताचापटान ेमारहान केली व 

िशवीगाळ केली तसेच यातील आरोपी �. 3 व 4 यांनी 

�फया�दीस व �फया��दचे भावास र��यात आडवनु आरोपी 

�. 4 यान े�याचे जवळ असले�या  ऑपरेशन कर�याचे 

�लेडने  �फया�दीच ेडा�ा हातावर मनगटाचे वर मा�न 

जखमी केल े�हणुन गु�हा दाखल क�न मा.पोिनसो यां�या 

आदशेान ेपुढील तपास सफौ/ड�बाळे यां�याकडे �दले 

8 
‹´Ö 

¾ÖÖôãû•Ö  
44/2022  

कलम  
379 ,511 

भादवी   ,  

18/01/2022  

सकाळी  

10.00वा 

सुमारास 
 
 
 

18/01/2
022  

वेळ13.2
6 

भारत अजु�न राव 

झाड ेवय  49 वष� 

धंदा  - खा .

नोकरी रा 

RM/94बजानग

र ता.िज 

औरंगाबाद  

वैभव �काश 

नरवड ेवय  17 वष� 

रा .मोहटादेवी 

जवळ ओम माक� ट 

�या तळघरात  

बजानगर MIDC 

वाऴ�ज 

     सफौ 
 /

जाय

भाय  

�फया�दी ह ेदकुानात काम करत असताना एका अनोळखी 

मलुाने  कँश काउंटर वर ठेवललेा मोबाईल घेवनु िखशात ठेवत 

असतांना ,चोरीचा �य� करतांना �यास मी जागीच पकडल े,

मोबाईल च ेवण�न खालील �माणे -1(3000/- � �क.चा रेडमी 

नोट  7 S कंपनीचा �ल ुरंगाचा काळे क�हर असलेला ज ु.वा .�क .

अ,ंअशा वण�नाचा व �कमतीचा रेडमी कंपनीचा मोबाईल �द 

18/01/2022 रोजी सकाळी  10.00 वा .सुमारास मी काम 

क�रत असले�या  संपदा इंटर�ाईजेस  दकुाना�या कँश  काउंटर 

वर ठेउन काम क�रत असतांना वैभव �काश नरवडे याने  

दकुाना�या कँश काउंटर वर ठेवललेा मोबाईल चो�न घेवनु 

जा�याचा �य� करीत असतांना िमळुन आला आह ेत�र 

�याचेवर यो�य ती कारवाई होणेस िवनंती  , �हणुन गु�हा दाखल 

आह.े 

9 
‹´Ö 

¾ÖÖôãû•Ö 
45/2022  

कलम 304 -
A,279,33
7,338 

भादवी  

�दनांक 
03/01/2022 

रोजी रा�ी 

8.45 वा .

सुमारास 

रांजणगाव 

येथुन 

महािवर 

चौक माग� 

कामगार 

चौक येथ े

�द 
18/01/

22वळे 
19.00 

बाबासाहबे 

कच� डघळे वय 

40 वष� �वसाय 

खा.नोकरी रा .

बापुनगर 

रांजणगाव शे.पु .

ता .गंगापुर िज .

औरंगाबाद  

हो�डा शाईन 

मोटारसायकल 

�मांक 
MH.38.AA.763

5 चा चालक  

    पोउ

पिन 
 /

�शदे  

यातील �फया�दीचा मोठा भाऊ नाम ेिवलास कच� डघळे 

व �याचा िम� नाम ेगणेश नवनाथ भाडाईत रा .

रांजणगाव शे.प ु.असे दोघे जण िवलास याची िहरो 

कंपनीची HF िडल�स मोटारसायकल �मांक MH. 

20.FW.6453 वर बसुन रांजणगाव येथुन महावीर चौक 

माग�  कामगार चौक येथे जात असताना महािवर चौक 

येथे वळुन जात असताना हो�डा शाईन मोटारसायकल 

�मांक MH.38.AA.7635 �या चालकाने �याचे 

ता�यातील मोटारसायकल ही  भरधाव वगेान े,

िन�काळजीपण ेरोडचे भान ठेवता चालवुन िवलास डघळे 

याच ेमोटासायसकला जोराची धडक दवेुन िवलास डघळे 
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व  गणशे भाडाईत यांना गंभीर जखमी क�न �यांचे 

मरणास कारणीभुत झाला आह े.भाऊ िवलास डघळे यांचे 

वर  अं�यिवधी व इतर काय��म क�न आज रोजी त�ार 

दे�यासाठी पोलीस ठाण ेयेथ ेआलो आह े.तरी वर नमुद 

मोटारसायकल चालकािव��द कायदेशीर काय�वाही 

होणेस िवनंती आहे  , �हणुन गु�हा दाखल आह े. 
 
 

10 
‹´Ö 

¾ÖÖôãû•Ö 
46/2022  

कलम 
324 ,
504,506 

भादवी 

�दनांक 
18/01/2022 

रोजी सकाळी 

11.30 वा  

द�नगर 

रांजणागाव 

शे.प.ु 

�द 
18/01/

22वळे 
21.23 

सं�दप ब�ीनाथ 

शेजळु वय  33 

वष� �वसाय 

जे��स पाल�र रा .

द�नगर 

रांजणागाव 

शे.प ु.ता .गंगापुर  
 
 
 

िधरज पुण� नाव 

मािहत नाही ,

िहराबाई पुण� नाव 

मािहत नाही व 

िधरज याचा मामा 

नामे रतन नाव पुण� 

मािहत ना 

    सफौ 
 /

राठो

ड  

यातील �फया�दी हे आरोपीतांना तु�ही मा�या वडीलानंा का 

मारले असे िवचार�यास गेलो असता यातील नमदु 

आरोपीतानंी सगणमत क�न �फया�दीस िशवीगाळ क�न 

हाताचापटान ेमारहाण केली व �फया�दीची प�ी सोडिव�यास 

आली असता आरोपीतांनी संगणमत क�न िशवीगाळ क�न 

हाताचापटान ेमारहाण क�न जखमी केल ेयातील  िहराबाई 

पुण� नाव मािहत नाही व िधरज याचा मामा नामे रतन नाव 

पुण� मािहत नाही यांनी मला िशवीगाळ क�न मा�या दगडाने 

त�डावर मा�न जखमी केले .तसेच माझ ेवडील ब�ीनाथ शेजळु 

यांचे त�डावर डा�ा बाजुस व पायावर कमरेच ेबे�टन े

मारहाण क�न माझी प�ी सोनाली शेजळु िहस हाताचापटाने 

मारहाण केली .व तु�हाला काय करायचे ते क�न घ ेअशी 

धमक� �दली .तरी इसम नामे िधरज पुण� नाव मािहत नाही ,

िहराबाई पुण� नाव मािहत नाही व �याचा मामा नामे रतन पुण� 

नाव मािहत नाही यांचेवर कायदशेीर काय�वाही �हावी,�हणुन 

गु�हा दाखल आह.े 
 

11 ˆÃ´ÖÖÖ 
¯Öã ü̧Ö  

ग.ु र. न.ं-     
15/2022  

कलम -

िजवना�य

क व�त ु

अिधिनयम

चे  कलम 3 

व 7 , सह 

भा.द.ंिव. 

कलम 

�द. 
18/01/2021 

रोजी सकाळी 

11.00 त े

11.30 चे 

दर�यान गट 

न.ं 39 चौसर 

कॉन�र, 

शहानुरवाडी 

रोड, 

�द. 
18/12/2
021 

रोजी  

18.29वा 

िनतीन �भाकर 

धुळे, वय 32 वष� 

�वसाय - 

नौकरी 

पोिश/2922 

गु�हशेाखा, 

औरंगाबाद शहर.     
  

1) शेख लतीफ शखे 

मुसा, वय 36 वष� रा. 

ग�ली  नबंर 11 

सादातनगर, 

औरंगाबाद.       2)शेख 

अक�ल शेख मसुा, वय 

24 वष� रा. ग�ली नबंर 

11 हािन�फया मिज�द, 

सादातनगर, रे�वे 

�टेशन, औरंगाबाद      

3) जागचे ेमालक 

अबरार कुरेशी पणु� नाव 

�द
. 
18
/1
2/
20
21 

रो

जी  
21
.3

  दाख

ल 

कर

णार 

िडओ 

अिध

कारी 

पोउ

पिन 

साध

ना 

पोउ

पिन 

गाय

कवा

डपो

�टे 

उ

�मान

पुरा 

औरं

नमुद ता.वळेी व �ठकाणी यातील आरोपीने 

लोकव�तीम�य ेिवनापरवाना अवैध�र�या बेकायदेिशर 

पण ेकोणतीही खबरदारी न घेता लोकां�या िजिवतास 

हानी होईल अशा प�दतीन ेघरघतुी वापराचे 

एच.पी.कंपनी�या गॅसचा साठा क�न, तो इले��ीक 

मोटार�या साहयाने पाईप व नोजलची जोडणी क�न 

ॲटो �र�ा म�ये भरताना िमळुन आ�यान े गु�हा दाखल  

1 ) 1,50,000=00 �.�क. एक बजाज RE कंपनीची 

काळया रंगाची व िपवळे पटटे असलेली LPG  ॲटो 

�र�ा �मांक MH 20 DC 1419 अशी जु.वा.�क.अ. 
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286. उ�मानपुरा, 

औरंगाबाद 

येथे दि�ण 

मुखी ल�खडी 

प�याचे शेड   

समोर 

�लबा�या 

झाडाखाली 

मोकळया 

जागेत  

मािहत नाही 4) ऍटो 

�र�ा �माकं MH 20 

DC 1419 मालक 

परम�ेर अकंुश चाळक, 

वय 23 वष� रा. 

बाळापूर कमान 

जवळ,बाळापरु फाटा, 

ता.िज. औरंगाबाद   5) 

ऍटो �र�ा �मांक MH 

20 EK 0017 मालक 

�करण िव�णु पवार, 

वय 19 वष� रा. 

सवेालाल 

मंदीराजवळ,अबंीकान

गर, मुकंूदवाडी, 

औरंगाबाद 

7

वा 
आढा

व 

पो�ट े

उ�मा

नपरुा 

गाबा

द 

शहर 

2 ) 1,50,000=00 �.�क. एक बजाज RE कंपनीची 

काळया रंगाची व िपवळे पटटे असलेली LPG ॲटो �र�ा 

�मांक MH 20 EK 0017 अशी जु.वा.�क.अ. 

3) 16,800=00 �. �क.चे  एच.पी. कंपनीचे घरगुती 

वापराचे  भरलेले 7 गॅस िसल�डर ��येक� �कमंत 2400                        

�. जु.वा. �क.अ.ं4) 18,000=00 �. �क.चे एच.पी. 

कंपनीचे घरगतुी वापराचे �रकाम े12 गॅस िसल�डर 

��येक� �कमंत 1500 �पये ज.ुवा.�क.अ.ं5 ) 5,000=00 �. 

�क.चा एक Sharp कंपनीचा इले��ॉिनक वजन काटा 

जु.वा. �क.अं.6) 20,000=00 �. �क.ची पाईप व नोजल 

जोडलेले Gold Power कंपनीची ले��ीक मोटार जु.वा. 

एकुण 3,59,800=00          
 

12 ˆÃ´ÖÖÖ 
¯Öã ü̧Ö 

ग.ु र. न.ं     
16/2022  

कलम  
436 

भादंिव. 

18/11/2021 

रोजी  03.00 

ग�ली 

न.ं1,अ�िवना

यक गणपती 

मंदीराचे 

बाजुला, 

एकनाथनगर, 

उ�मानपुरा, 

औरंगाबाद 

18/12/2
021 

रोजी  

23.09वा 

सागर कच� 

आढाव, वय 

22वष�, धंदा- 

िश�ण, राग�ली 

नं.1,अ�िवनायक 

गणपती मंदीराच े

बाजुला, 

एकनाथनगर, 

उ�मानपुरा, 

औरंगाबाद  

अ�ात.    DO 

अिध

कारी 

सफौ 

देशपां

डे,  

न.पो

�टे.उ

�मान

पुरा, 

औरंगा

शहर. 

पोउप

िन 

वाघ 

न.ेपो

�ट.ेउ

�मान

पुरा, 

औरंगा

बाद 

शहर. 

यातील अ�ात इसमान ेवरील वण�ना�या वर नमुद दोन 

मोटारसायकल व एक अँ�टी�हा गाडीला आग लावुन 

�यांचे नुकसान केल ेआहे. तरी सदर अ�ात इसमािव��द 

िडओ अिधकारी सफौ देशपांडे यांनी  भादंिव कलम 436 

�माण ेगु�हा दाखल  
नकुसान झाल�ेया मालाच ेवण�न -1)MH 20 ES 2867 

का�या रंगाची शाईन गाडी(ज.ुवा.�क.अ. 25000) 2)  MH 20 

DL 1778 पांढ�या रंगाची अँ�टी�हा गाडी (ज.ुवा.�क.अ. 

25000) 3) MH 20 R 8876 ही का�या रंगाची बॉ�सर 

डी(ज.ुवा.�क.अ. 15000)   एकुण �कमत अदंाज े- 65000 �पय े

 
  

13 
¾Öê¤üÖÓŸÖ 
®ÖÝÖ¸ü  

07/2022 

कलम 
328,273,
188,34 

भा.द.ंिव. 

सह कलम 

59 अ� व 

सुर�ा 

मानके 

�द. 
18/01/2022 

रोजी 18.25 

वाजे अगोदर 

रेलवे �टेशन 

चौक प�रसर, 

औरंगाबाद  

�द. 
18/01/2
022  

रोजी 
22.55 

वा,  

जमीर बाबू 

तडवी वय 32 

वष�, �वसाय-

शा. नौकरी, 

पोअ/ं2904, 

पोलीस ठाणे 

वेदांतनगर, 

औरंगाबाद शहर  

1)  रंगनाथ सपंत 

श�डगे वय-59 वष�, रा. 

ग�ली न.ं 01 

सादातनगर, 

औरंगाबाद  

2)  शखे अशपाक शखे 

मु�ताक वय -23 वष�, 

रा. ग�ली न.ं 02, 

सादातनगर, 

औरंगाबाद  

    स.पो

.िन. 

अिन

ल 

कंका

ळ 

मो.�
. 
992

यातील आरोपीतांनी अवै� फायदा िमळिव�यासाठी लोका�ंया 

आरो�याला हिनकारक होईल याची जािणव असताना सु�दा 

एकुण 10,120/- �पये �कमतीचा गटुखा, पान मसाला, सुगंधी 

पान मसाला, तंबाखुज�य पदाथ�, िव��साठी ठेवल,े व �याची 

िव�� करताना िमळून आले तसेच अ� सरु�ा आयु� या�ंया 

आदशेांच ेउ�लघंन करतानंा िमळुन आ�याने नमदु �माण ेमा. पो.िन. 

सो यांनी �रतसर ज�ीपंचनामा केला असनु  �फया�दी यांच े�फया�दी 

व�न कलम 328,273,188,  34 भादिव सह कलम 59 अ� व सुर�ा 

मानके कायदा नसुार मा. पो.िन. सो यांच ेआदेशान ेआ�ही पो.उप िन. 

उ��ेर मुडंे मो.�.9850086733 ने गु�हा दाखल क�न पढुील तपास 
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Ûú¸üßŸÖÖ 

 

अिधिनयम   3) मनोज भा�कर 

िहरे वय -38 वष�, रा. 

मोदीनगर, ईटखडेा, 

औरंगाबाद  

4)  स�यद आमरे 

स�यद ई�बाल, वय-

32 वष�, रा. 

जहािगरदार कॉलनी,  

औरंगाबाद   

5)  स�यद मोहिसन 

शखे मोईन वय-34 

वष� रा. जहािगरदार 

कॉलनी,  औरंगाबाद  

339
997
7   

कामी स.पो.िन. अिनल कंकाळ मो.�. 9923399977  यांच ेकडे �दल े

क�रता न�द. 
िमळाला माल  

A) आई-बाबा पान स�टर येथुन 

1) 2,000/- �पय े�कमतीच ेि�िमयम राजिनवास पान मसाला 10 पुडे ��येक 

पु�ाची �कमत 200 �पय े�माणे   

2) 650/- ि�िमयम XL - 01 कंपनीची तंबाखुच े13 पुडे ��येक  पु�ाची �कमत 

50 �पय  े�माणे  

B) �य ुतांबोळी पान स�टर येथुन 

1) 1,200/- �पय े�कमतीच ेि�िमयम राजिनवास पान मसाला 06 पुडे ��येक 

पु�ाची �कमत 200 �पय े�माणे  

2) 650/-  ि�िमयम XL - 01 कंपनीची तंबाखुचे 13 पुडे ��येक  पु�ाची �कमत 

50 �पय  े�माणे 

C) ओमसाई पान स�टर येथुन  

1) 1,584/- �पय े�कमतीच ेकेसरयु� िवमल पान मसाला 08 पुडे, ��येक 

पु�ाची �कमत 198 �पय े�माणे 

2)154/- V-1 कंपनीची तंबाखुचा 07 पुडे ��येक पु�ाची �कमत 22 �पये 

�माणे 

D)  िमलन पान स�टर येथुन 

1) 990/- �पये �कमतीचे केसरयु� िवमल पान मसाला 05 पुडे, ��येक 

पु�ाची �कमत 198 �पय े�माणे 

2) 132/- V-1 कंपनीची तंबाखुचा 06 पुडे ��येक पु�ाची �कमत 22 �पये 

�माणे 

E) गो�डन पान स�टर येथुन 

1)1,300/- �पय े�कमतीच ेिहरा कंपनीचा पान मसाला 10 पुडे ��येक 

पु�ाची �कमत 130 �पय े�माणे 

2) 980/- �पय े�कमतीचे रॉयल 717 कंपनीची तंबाखु 14 पुडे ��येक पु�ाची 

�कमत 70 �पय  े�माणे  

3)480/- �पये �कमतीचे गोवा 1000 कंपनीचा गुटखा 02 पुडे ��येक पु�ाची 

240 �माणे अंदाज े�कमत 

अस े एकुण 10,120/- �पये �कमतीचा गुटखा, पान मसाला, सुगंधी पान 

मसाला, तंबाखुज�य पदाथ�, िव��साठी ठेवले, व �याची िव�� करताना िमळून 

आलेले 
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