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1 
‹´Ö 
×ÃÖ›ÛúÖê  

 गुरनः- 
19/2022 

कलम 379 

भादिव 

�द.13/01/20

22 चे 13:30 

त े18:00 वा. 

दर�यान, 

अ�य �दप 

�लाझा  

समोर  

िसडको बस 

�टँ�ड�या 

पाठीमागे,औ

रंगाबाद 

�द.19/01
/2022 

रोजी 
19.13 

वाजता.  

साईनाथ रघनुाथ 

होळकर वय 38 

वष� धदंा- फोटो 

�ाफ�चा 

�वसाय 

रा.ममनापुर ता. 

खुलताबाद िज. 

औरंगाबाद ह.म.ु 

N13,वानखेडेनग

र, हडको काँन�र, 

औरंगाबाद  
 

अ�ात   िन

रं

क. 

 पोह/
171
1 

थोट े

मो.नं
. 

45,000/-�पय े�कमतीची मोटर सायकल �.MH 20 EZ 

5809 HF िडल�स कंपनीची लाल प�ा असलेली 

का�या रंगाची, िजचा चे�सस 

न.MBLHAR209JHD03642, इंिजन न. 

HA11ENJHD26655 जुणी वापरती �कमत अंदाजे.  

 यातील �फया�दी यांनी �याची वर नमुद वण�नाची व 

�कमतीची मो.सा. ही ह�ँडललॉक क�न उभी केलेली 

असतांना कोणीतरी अ�ात चोर�ान े ती लबाडी�या 

इरा�ान े चो�न नेली �हणुन DO अिधकारी पोउपिन 

सोनिगरे यांनी दाखल क�न पुढील तपास पोह/1711 

थोटे यांना मा. पोिन यांच ेआदेशाने �दला.  

2 
मुकंुद 

वाडी 

गरुन.ं 
18/2022 

कलम 65 

(ख) 

म.दा.का. 

�द. 
19/01/2022  

रोजी 20.25 

वा.सु इं�दरा 

माक� ट भाजी 

मंडी�या 

बाजुला 

मुकंूदवाडी 

औरंगाबाद 

�द. 
19/01/2
022  

रोजी 
21.26 

वा.सु 

बाबासाहबे 

सोपानराव 

कांबळे, वय-50 

वष�, पोना/48 

नेमणुक पोलीस 

ठाण ेमुकंुदवाडी, 

औरंगाबाद शहर  

संतोष हमेचंद 

सुरभ�य,े वय-32 

वष�, रा. लाय�स 

�लब कॉलनी, 

मुकंुदवाडी, 

औरंगाबाद 

 780 /- �. 

�क. �या  

13 देशी 

दा� 

बाट�या  

 एकुण- 

780/- �. 

चा 

मु�ेमाल.  

  पोह 
/118 

क�ड

के  

मो.नं
. 
982
371
911
8 

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

सरकारतफ�  �फया�दी होवुन �फया�द �दली क�, �द. 

19/01/2022  रोजी 20.25 वा.सु इं�दरा माक� ट भाजी 

मंडी�या बाजुला ग�ा म�ये मोकळया जागेत मुकंूदवाडी 

औरंगाबाद यथेे  इसम नामे संतोष हमेचंद सुरभ�य,े वय-

32 वष�, रा. लाय�स �लब कॉलनी, मुकंुदवाडी, 

औरंगाबाद हा देशी दा� �भगरी सं�ा�या बाट�या 

िवनापरवाना बेकायदेशीर �र�या �वत: �या ता�यात व 

क�जात बाळगतांना िमळुन आला �हणुन माझी �यांचे 

िव��द कलम 65 (ख) महारा� दा�बदंी अिधिनयम 

�माण ेकायदेिशर �फया�द आह.े                                               

3 
¯ÖãÓ›ü×»ÖÛú 

®ÖÝÖ¸ü ú   

19/2022 

कलम 

498(अ), 
323,315,
504,34 

भादवी  

 7/03/2021  

त े

आजपावेतो   

�द. 
19/01/2
022 

रोजी 
11.38 

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
औरंगाबाद  

1) चेन वाघारे 

२)´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß 
३)गणपत वाघरे 

४)�करण वाघारे 

५)´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß 

िन

रं

क 

   पोउ

प 

नी 

च�हा

ण   

µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê¯ÖßŸÖÖÓ®Öß वडीलाकडुन पाच लाख �पये घेउन ये असे 

वारंवार �हणुन मला िशिवगाळ क�न मानिसक �ास �दला व 

�फया�दी�या चारी�यावर संशय घेऊन �फया�दी�या पतीने 

�फया�दी गरोदर अस�याचे माहीत असतांना देखील 

�फया�दीस मारहाण क�न �फया�दीचा गभ�पात हो�यास 

�फया�दीचे पती व सासरचे ईतर लोक कारणीभुत ठरले  
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4 
¯ÖãÓ›ü×»ÖÛú 

®ÖÝÖ¸ü  

20/2022 

कलम 379 

भादवी  

�दनांक 
14/01/2022 

रोजी दपूारी  

12.00 त े 

सं�याकाऴी 
07.30 

वा.सू.हायको

ट� पाक�ग  

�द. 
19/01/2
022 

रोजी 
16.44 

गोकूऴ अशोक 

ब�सवाल वय- 

38वष� धंदा- 

इले��शन  रा-

पदमपूरा मोची 

मोह�ला 

रोिहदास चौक 

औरंगाबाद  

अ�ात     पोह/ 
216 

शेख 

15,000/-�पय े �कमतीची कंपणीची MH 20 CJ 3214 

काळया कलरची िहरो  �पल�डर �ो िजचा चेसीस नं, 

MBLHA10ASCHF11758  व ईिजन नं, 

HA10ELCHF14197 अशी 

नमुद ता�रख वेळी व �ठकाणी याितल �फया�दी�या मोसा 

चे हणँडल लाँक तोडुन कोणी तरी अ�ात चोरटयान े

�वाता�या अ�थक फायदयासाठी चो�न नेली आह े�हणुन 

5 
¾Öë¤üÖŸÖ 

®ÖÝÖ¸ü  

08/2022  

कलम.65 

(क, 65 

(ड)  

महारा� 

दा�बंदी  

अिधिनयम 

�दनांक.19/0
1/2022 

रोजी 19.30  

वाजता 

कोकणवाडी 

चौक 

औरंगाबाद  

�द. 
19/01/2
022  

रोजी 
22.40 

वा,  

रा�ल 

गणपतराव 

खरात वय 38 

वष� पो िश बनं 

2425 नेमणुक 

गु�ह ेशाखा 

औरंगाबाद शहर 
  

सोमीनाथ जॉन 

मणी वय 24 वष� 

रा गुलशननगर 

हसु�ल औरंगाबाद 

  
  

पो.ह.
313 

राठोड 

1)   8640 /-        �पये �कमतीची 180 ml ची  काचेची 

िसलबंद 144 बॉट�या �यावर दशेी दा� �भगरी सं�ा 2)  

75,000/-   �पये �कमतीची MATT BLACK रंगाची  

�ं.MH20FT3826  िजचा 3 एकुण- 83,640/-  

�कमतीचा     

यातील आरोपी हा व�रल वण�नाचा व �कमतीचा 

�ोि�हिबशन गु�हयाचा माल िवनापरवाना बेकायदेिशर 

�र�या क�जात व ता�यात िव�� कर�यासाठी �वत:च े

ता�यात बाळगनु मोटारसायकल वर वाहतुक करतांना  

िमळुन आला �हणुन �फया�दी यांचे �फया�दी व�न �याच े

िव��द कलम.65(क) (ड)  महारा� दा�बदंी  अिधिनयम 

�माण े गु�हा दाखल क�न पुढील काय�वाही कामी 

पो.ह.313 राठोड यांचे कडे �दले क�रता न�द. 

6 
”ûÖ¾ÖÞÖß  cr.no 

16/2022

कलम 379 

भादिव 

�द.16/01/20

22रोजी चे 

राञी09.30  

त े�द. 
17/01/2022 

रोजी 06.00 

वाजे�या 

दर�यान  

िशवपरुी 

पडेगाव   
 

�द.19/01
/2022 

रोजी 
12.06 

�ेम�सग नंदलाल 

ठाकुर  वय50वष� 

धंदा- कलरकाम 

रा. िशवपरुी 

पडेगाव  

औऱंगाबाद  

अ�ात इसम    
 

 पोह 
/159

9�श

दे  
 

गेला माल - 15,000/- �पये �कमतीची एक फँशन �ो 

कंपनीची लाल रंगाची मो.सा. � .MH 20 CZ-1140  

िजचा इंिजन नं. HA10ENDHL67652 चेसीस नं. 

MBLHA10AWDHL33784अशी जु.वा.�क.अ.ं 

खुलासा- नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दीने 

�यांची मो.सा.�  .MH 20 CZ-1140 ही घरासमोर 

ह�ँडल लाँक  क�न उभी केली असता ती कोणीतरी 

अ�ात चोर�ाने �वता�या फाय�ासाठी व लबाडी�या 

इरा�ान ेचो�न नेली आह.े�हणुन गु�हा  
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7 
×ÃÖ™üß“ÖÖîÛ

ú 
ग.ुर.न.ं 
23/2022 

कलम 
294, 323, 
504, 506  

भा.द.वी. 

ग.ुघ.ता.वेळ 

व �ठकाण - 

�दनांक 
17/01/2022

रोजी दपुारी 
02.00 

वाजे�या 

सुमारास  

�दनांक 
19/01/2
022 

रोजी 
16.24 

वा.  

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
औरंगाबाद  

आरोपी -   अ�दलु 

करीम  

–   
 

पोह3
45 

राठो

ड 

नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दी ही  आऱोपीस 

�हणाली क�, तुमने मेरी �ेम �यो नही बनाय ेनही तो मेरे 

पैशे वापस करो  असे  �हणाली असता आऱोपीने 

�फया�दीस   हाताचापटाने मारहान क�न िशवीगाळ केली 

व िजवे मार�याची धमक� �दली. �हणुन गु�हा दाखल 

क�न पुढील तपास कामी पोह345 राठोड यांचेकडे �दले. 

8 
×ÃÖ™üß 

“ÖÖî ú 
ग.ुर.न.ं 
24/2022 

कलम 
324, 323, 
504, 506, 
34 

भा.द.वी. 

ग.ुघ.ता. 
19/01/2022 

रोजी 11.45 

वा. गणशे 

कॉलनी �लॉट 

न.ं 05 

औरंगाबाद  

�द. 
19/01/2
022 

रोजी 
20.20 

वा. 

�फया�दी - शेख 

मोह�मद तारेख 

िपता अ�दलु 

मिजद वय 40 

वष� �वसाय – 

व�कली रा. घर 

न.ं 8/22/964 

बाबर कॉलनी 

कटकट गेट 

औरंगाबाद  

आऱोपी -  १) 

अशफाक फा�खी 

२) श�कल अहेमद 

दो�ही रा. गणेश 

कॉलनी औऱंगाबाद 

व �याचे सोबत चे 

दोन अनोळखी 

इसम नाव प�ा 

माहीत नाही 

--   
 

पोह 
142
7 

च�हा

न 

नमुद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दीचे �लॉट चे 

कंपाऊंड वॉल आरोपीनी पाडले �हणुन �फया�दी �यांना 

समजाव�यासाठी गेला असता आरोपीनी लोखंडी रॉडन े

�फया�दीचे कानावर बोटावर मा�न जखमी केल े तसचे 

�फया�दीचे नातेवाईक महीला िह समजावुन सांग�यास 

गेली असता तीला लोटालोट केली. व �फया�दी व �याचे 

नातेवाईक महीलेस िशवीगाळ क�न िजव  े मार�याची 

धमक� �दली. �हणुन गु�हा दाखल क�न पुढील तपास 

कामी पोह 1427 च�हान यांचेकडे �दले.   

9 
‹´Ö 

¾ÖÖôãû•Ö 
47/2022  

कलम 
279,337,
338 

भादवी 

नुसार व 

कलम 
128(1) 

सह कलम 
177 

मोटार 

वाहन 

अिध.1988 
,  

�द 
07/04/2021 

सांय 05ते 

05.30 घटना 

घड�याच े

�ठकाण -

वाळुज 

कमळापुर 

रोडवरती 

र�व�नाथ 

इंि�लश 

�कुलकड े

जाणा�या 

रामराई 

रोडपासुन 

19/01/2
022 

रोजी 
5.52 

 संजय म��छ� 

पवार वय -34 

वष� रा 

हरीिस�दी 

ल�स,मथरुा 

नगर, नारळी 

बाघ, रो -हाउस 

न-ं17 गट न ं66, 

जोगे�री गाव, 

ता गगंापुर िज 

औरंगाबाद    

नामदेव रामदास 

देवकर, वय -34 

वष� धदंा- �ापार, 

रा- रामराई , ता 

गगंापुर िज. 

औरंगाबाद  

  
  

पोउ

पिन/

आधा

न े 

यातील �फया�दीन े �फया�द �दली क�  फया�दी हा �या�या  

कंपनीतील कामाव�न स�ुी झा�यानंतर घऱी जात असताना 

�या�या रोज�या वापरातील बजाज कंपनीची दोन चाक� 

अ�ह�जर  मोटार सायकल िजचा �. MH20 FC  4912 

व�न कमळापरु रोडन े उ�र �दशेला घरी जात असताना 

घटना �थळाजवळील  गितरोधक पार के�या के�याच 

समो�न चकु��या साईडन ेयातील आरोपी हा िहरो �ुएट 

कंपनीची दोन चाक� मोपडे िजचा � MH 20FM 8662 ही 

चालवत येत होता �या�या पाठीमागे �यांचा मलुगा नाम े

उदय नामदेव देवकर व मुलगी नामे  �तुजा नामेदेव देवकर 

बसलेल ेहोत.ेसदर घटना घडली �यावेळी ��तुत �फया�दी हा 

�याच ेमोसा ह�ेमटे घालुन सावकाश चालिवत होता.2) अस े

क�, घटना घडली �या �ठकाणा�न समोर साधारण तीस फुट 

अंतर पुढे �हणजेच उ�र �दशेला ग�ेयानंतर डावीकडे ( 

पि�मदेशकेरडे ) भुजंगव�ती रामराई या गावाकड ेजाणारा 
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रोड लागतो असे क�, सदर नामदेव देवकर हा �या�या सदर 

मोपेड व�न रामराई रोडन ेकमळापुर रोडला चकु��या / रंग 

साईडन ेवाळुज गावाकड ेजा�या�या �दशेने ( दि�ण �दशेन े

 अितवेगात व िन�काऴजीपणान े 20 त े 30  फुट अंतराचे 

वळण घेवुन  �फया�दी�या गाडीला चकु��या साईडने 

जोराची धडक �दली आरोप�या या चुक��या कृ�यामुळे 

�फया�दी�या गाडीच ेखपु मो�ा �माणात नकुसान झाल ेव 

�फया�दी�या उज�ा पायाला व छातीला मो�ा �माणात 

मार लागला आह.े�हणुन गु�हा                   

10 
‹´Ö 

¾ÖÖôãû•Ö 
48/2022  

कलम 379 

भादवी 

17/01/2022 

रोजी 9.30 त े

�द 
18/01/2022 

रोजीचे 6.30 

वा. दर�यान 

राहते 

घरा�या 

कंपाउंड 

मधुन   

�दनांक 
19/01/2
022 

रोजी 

18.56वा. 

कैलास उ�मराव 

िनकम वय 51 

वष� �वसाय 

खाजगी नोकरी 

रा. �लट नं. 98 

िसडको महानगर 

2 साऊथ िसटी 

ता.िज. 

औरंगाबाद  

      अ�ात     
  

पोह/
148
1 

िगरी 

यातील �फया�दीन े �फया�द �दली क�  �यां�या  राहते 

घरा�या समोर �यानंी   �यांची मो सायकल ह�ॅडल लॉ◌ाक 

क�न उभी क�न ठेवली व परत  मोटारसायकल लावल�ेया 

�ठकाणी �दसनु आली नाही. �फया�दीन ेआजपावोतो तीचा 

आजुबाजुला शोध घेतला, परंतु �फया�दीची मोटरसायकल 

�दसनु आली नाही. �याव�न �फया�दीची मो सा कोणीतरी 

अ�ात चोर�ाने चो�न नलेी आह े

 1) 47,000/- �. �कमतीची  रयल इन�फ�ड कंपनीची बलुेट 

मोटारसायकल �माकं MH.20.FR.2885  �लासीक 350 

िजचा इंिजन �मांक U3S5F1K362896  व चेिस. न.ं 

ME3U3S5F2LK9444796 असा असललेी ज.ुवा. �क.अ.    

11 
‹´Ö 

¾ÖÖôãû•Ö 
49/2022  

कलम 12 

(अ) मजुका  

 �द. 
19/01/2022 

रोजी 17.10  

वाजता 

कमळापूर 

गावात सा�ी 

मंगल 

काया�लयाज

व 

�द. 
19/01/2
022  

रोजी 
22.56 

अिवनाश 

महादेव ढगे वय 

40 वष� धदंा 

नोकरी पो.अं. 

2511, न.े 

पोलीस ठाणे 

MIDC वाळुज 

औरंगाबाद शहर  

1) फा�ख शहा 

इ�ाईल शहा वय 

22 वष� रा. द�कृपा 

मेडीकल जवळ 

रांजणगांव श.ेप.ु 

ता.गगंापरू 

िज.औरंगाबाद 2) 

स�यम शंकर जाधव 

वय 20 वष� रा. 

कमळापुर फाटा 

ता. गगंापुर िज. 

औरंगाबाद, 3) 

योगेश िशवाजी 

  
  

पोह/
88 

खोस

रे  

यातील �फया�दीने �फया�द पे�ोल�ग करत असतांना 

�या�या गु�बातमीदार मािहती िमळा�यान े यातील 

आरोपी ह े क�याण मटका नावा�या जुगाराचा खेळ 

पैशावर खळेत व खेळिवत असनु लोकांकडुन पसैे घवेुन 

�यांना कागदा�या िचठयावर आकड े िल�न ते लोकांना 

देवनु �वत: कड ेिल�न ठेवत आह.े असा जुगाराचा खेळ 

खेळतांना िमऴ�न आले. �हणुन गु�हा दाखल  

िमऴाला माल  1) आरोपी नामे फा�ख याचे ता�यातुन 

खालील वण�नाचे रोख र�म व जुगाराच ेसािह�य 630/- 

�पये रोख र�म तसचे एक साधी डायरी �याचे पाने 

फाडलेली व तीन िच�ा �यावर िमलन डे, �ीदवेी ना., 

माधुरी ना. T बाजार,  क�याण ड,े प�ावती, अस े

िलहीलेल े व एक िन�या शाईचा पेन 2) आरोपी नाम े
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�ह�के वय 25 वष� 

रा. ि�मुत� कलनी 

रांजणगाव श.ेप.ु 

ता. गगंापुर िज. 

औरंगाबाद,  

स�यम याच ेता�यातुन खालील �माण ेरोख र�म1010/- 

रोख र�म 3) योगेश  याचे ता�यातुन खालील �माणे 

रोख र�म1070/- रोख र�म    एकुण 2710-00�. एकूण 

-�हणुन गु�हा दाखल.  

12 
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ग.ुर.न.18/

2022 

कलम 
420,417

भादंवी  

�दनांक 
19/01/2022

0 रोजी 

13.15 वा स.ु 

मातो�ी 

वृ�ा�मा 

समोर, पैठण 

रोड, 

न��वाडी, 

औरंगाबाद 

�दनांक 
19/01/2
022 

रोजी 
18.34 

राज�� आनंद 

साळंुके, वय- 48 

वष�, �वसाय- 

नोकरी, 

पोनाबन.ं/1514, 

नेमणुक- गु�ह े

शाखा,     

औरंगाबाद 

(शहर),  

हा�ण बबुाकर 

जमालैल, वय- 32 

वष�, रा. सरकारी 

गोडाऊनजवळ, 

झोपडप�ी, 

क�याणनगर, 

िबडक�न, ता. 

पैठण, िज. 

औरंगाबाद  

�द
.1
9/
01
/2
02
2

रो

जी 
21
.3
1 

वा 

    पोउ

पिन 

गोरे 

50,000/- � �कची एक का�या रंगाची लाल पांढरे प�े 

असलेली िहरो HF िडल�स मो.सा.  िजचे समोरील व 

पाठीमागील नंबर �लेटवर MH-20 CE-9432 असा 

�मांक टाकलेला चे नंबर MBLHAR200HGH05727 

व इंिजन नंबर HA11ENHGH05427 असा             

असलेला. जु.वा. �क.अ.ंकुण 50,000/- �पय.े 

 खुलासा- नमुद ता�रख वेऴी व �ठकाणी  यातील 

आरोपीने पो.ठाण े िस�र िज.नािशक गुरन.ं 470/2019 

कलम 379 भादंिव.मधील चोरी केलेली मोटर 

सायकलचा मुळ � MH- 49 AV- 6849  असा असलेला 

बदलुन �यायेवजी  MH-20 CE-9432 असा बनावट 

�मांक टाकुन शासनाचा कर बुडवुन शासनाची आ�थक 

फसवणकु करतांना िमळुन आला वगैरे मजकुरा�या 

�फया�दीव�न मा. पोिन सो यांचे आदेशान ेसपोिन कराळे 

 यांनी गु�हा दाखल  

13 
ÃÖÖŸÖÖ ü̧Ö ग.ुर.न.19/

2022 

कलम 
279,337

भादंवी  

  �दनांक 
19/01/2022

0 रोजी 

14.30वा सु. 

सं�ामनगर 

उडडाणपुला

जवळ 

सातारा 

परीसर 

औरंगाबाद 

�दनांक 
19/01/2
022 

रोजी 

21.04वा 

योगेश 

िशवकुमार 

पाडळकर वय 

40 वष� 

�वसाय-नोकरी 

रा.भवानी 

पे�ोलपंपमागे 

गुलमोहर घर न ं

07 िववेक नगर 

N-2 िसडको 

औरंगाबाद  

 कार � कार �  
MH-20 BC-

9777 चा चालक 

नामे सतीश 

�कसनराव पवार 

रा.िशवशकंर 

कॉलनी जवाहर 

नगर औरंगाबाद 

 पोउपिन 

गोरे  

  पोना 
575 

च�हा

ण 

खुलासा- नमुद ता�रख वेऴी व �ठकाणी  यातील 

आरोपीने �या�या ता�यातील  कार �  MH-20 BC-

9777 ही हयगइने व िन�काळजीपणे चालवुन  कार �  

MH-20 FG-2779 ह��डा अमेझ या  कार�या समो�न 

रॉगसाइडने यवेुन  कारला समो�न जोराची धडक दवेुन 

कारचे जा�त नुकसान क�न �फया�दी  व �फया�दीयांचा  

िम� गणेश मोगल यास व आरोपी�या कारम�ये बसलेले 

दोन इसम नाव गाव माहीत नाही यांना �करकोळ जखमी 

क�न �या�या कारचेही नुकसान केले. वगरेै मजकुरा�या 

�फया�दीव�न मा. पोिन सो यांचे आदेशान ेपोउपिन गोरे  

 यांनी गु�हा दाखल क�न पुढील तपास कामी पोना 575 

च�हाण यांचे कडे �दला आह .े 
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 ( ×¾Ö¿ÖÖ»Ö œãü´Öê ) 
ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ÝÖã®Æêü) 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ, †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü 
Ûú¸üßŸÖÖ 

 

14 ˆÃ´ÖÖÖ 
¯Öã ü̧Ö 

ग.ुर.न.ं - 
17/2022  

कलम 65 

(ख)  

महारा� 

दा�बंदी 

अिधिनयम
.  

 �द. 
19/01/2022

रोजी 17.50 

वा.सु.नागसे

ननगर ग�ली 

न.ं07उ�मान

पुरा 

औरंगाबाद. 

�द. 
19/01/2
022 

रोजी  
17.50 

वा.सु. 

19.16वा 

संदीपान 

देवीदास धम�  

वय - 30 वष�  

धंदा - नोकरी ( 

पोअ/2591) न.े 

पोलीस ठाणे 

उ�मानपुरा 

औरंगाबाद शहर  

अ�ण सभुाष 

साळव,े वय 36 

वष�, �वसाय - 

मजुरी, 

रा.नागसेननगर 

ग�ली न.ं07  

उ�मानपुरा,    

औरंगाबाद. 

    सफौ/

केसरे 

1)1080/-  �.�क.  18  देशी दा� �भगरी सं�ा असे लेबल 

असले�या 180 ml �या िसलबंद   

खुलासा -  नमुद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील 

आरोपीताने �याचे ता�यातील वरील वण�नाचा व 

�कमतीचा �ो�हीबीशन गु��ाचा माल िवना परवाना 

बेकायदेशीर �र�या चोरटी िव�� कर�या�या इरा�ान े

�वतः�या ता�यात व क��यात बाळगतांना व िव�� 

करतांना िमळून आला �हणुन िडओ अिधकारी  पोउपिन 

गोरे यांनी बाजुस कलमा �माण ेगु�हा दाखल  

15 ˆÃ´ÖÖÖ 
¯Öã ü̧Ö 

ग.ुर.न.ं - 
18/2022  

कलम 65 

(ख)  

महारा� 

दा�बंदी 

अिधिनयम
.  

19/01/2022

रोजी 18.30 

वा.सु.नागसे

ननगर 

मोहीते 

हॉ�पीटल

�या बाजुला 

उ�मानपुरा 

औरंगाबाद. 

�द. 
19/12/2
021 

रोजी  

23.09 वा 

अशरफ नवाब 

स�यद  वय - 42 

वष�  धंदा - 

नोकरी ( 

पोना/1213) ने. 

पोलीस ठाणे 

उ�मानपुरा 

औरंगाबाद शहर  

अजु�न ल�मन 

भालेराव, वय 35 

वष�, �वसाय-

मजुरी, 

रा.नागसेननगर 

ग�ली न.ं06  

उ�मानपुरा, 

औरंगाबाद 

    NPC
/ 18 

सोन

वण े

1)1260/-  �.�क. 21 देशी दा� �भगरी सं�ा 
 

यातील आरोपीतान े�याचे ता�यातील वरील वण�नाचा व 

�कमतीचा �ो�हीबीशन गु��ाचा माल िवना परवाना 

बेकायदेशीर �र�या चोरटी िव�� कर�या�या इरा�ान े

�वतः�या ता�यात व क��यात बाळगतांना व िव�� 

करतांना िमळून आला �हणुन िडओ अिधकारी  पोउपिन 

गोरे यांनी बाजुस कलमा �माण ेगु�हा दाखल  
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