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1 
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ  गुरन -

20/2022

कलम 379 
IPC  

  

08/01/2022 

रोजी रा�ी 

22.00वा 

सुमारास  

सोलापुर 

हायवे 

ि�ज�या 

खाली 

औरंगाबाद  

20/01/2
022 

रोजी 

रा�ी 

13.52वा 

�पेश छगनराव 

तोडकर वय 37 

वष� धदंा खा. 

नोकरी रा. 

गोडखे 

पे�ोलपंप�या 

पाठीमागे , शंकर 

नगर, वैजापुर 

ता. वैजापुर िज. 

औरंगाबाद  

अ�ात  .   पोह 
582 

ईथा

प े  
992
310
952
8 

-वर नमुद ता�रख वेऴी व �ठकाणी  यातील �फया�दी 

यांची वर नमुद वण�नाची व �कमतीचा मोटारसायकल ही 

कोणीतरी अ�ात चोर�ाने लबािड�या ईरा�ान े�वताचे 

आ�थक फाय�ासाठी चो�न नेली आह ेवगैेर मजकुराचे 

�फया�दीव�न मा. पोिन सो यांचे आदेशान ेDOअिधकारी 

पोउपिन शेवाऴे यांनी गु�हा दाखल  

 Öê»ÖÖ´ÖÖ»Ö 20,000/�पये �कमतीची िहरोह�डा शाईन � े

रंगाची मोटारसायकल � MH-20-DP-5967   िजचा 

�िजन � ME4JC36NBF7268143व चेिसस 

न.ंJC36E73949630   असा असलेली जु.वा. �क. अं 

2 
•Ö¾ÖÖÆü¸ 
®ÖÝÖ¸ü 

ग.ुर.न. 
19/2022 

कलम 
324,504

भादिव 

�द.-
19/01/2022

रोजी रा�ी 

11.00 वा. 

�य ु

बालाजीनगर 

गणपती 

ग�ली 

औरंगाबाद 

20/01/ 

2022वळे 
02.31  

संतोष कडुबा 

��बके वय-35 

वष�, धंदा-

�र�ाचालक रा. 

�यु बालाजीनगर 

गणपती ग�ली 

औरंगाबाद  

�ाने�र कडुबा 

��बके रा. �यु 

बालाजीनगर 

औरंगाबाद  

    पोह/
666 

गाय

के 

नमुद ता.वेळी व �ठकाणी याितल �फया�दी व आरोपी ह े

ना�याने भाऊ-भाऊ असुन याितल नमुद आरोपी 

�फया�दीचे िप�या�या पा�याचा नळाचा पाइप फोडत 

असतांना �फया�दी �यास िप�या�या पा�याचा नळाचा 

पाइप का फोडतो. असे िवचारत असताना आरोपीने 

�फया�दीस िशवीगाळ क�न �या�या हातातील फरशी�या 

तुक�ान े डो�याला डा�ा बाजुस मा�न जखमी 

के�यामुळे �फया�दीच ेडोके फुटून र� िनघा�यान ेडो�यात 

ितन टाके पडले �हणुन गु�हा दाखल  

3 
•Ö¾ÖÖÆü¸ 
ü®ÖÝÖ ü̧ 

ग.ुर.न.ं  
20/2022

कलम 283 

भादंिव  

20/01/2022

रोजी 

17.00वा. 

दर�यान 

सेवन िहल 

उ�ाल 

पुलावर 

रोडवर, 

औरंगाबाद 
 

20/01/ 

2022वळे
19.51 

कमलेश पांडुरंग 

�शद,े वय 

45वष�,धंदा - 

नोकरी पोना 

1083,नेमणुक 

श.वा.शा. शहर -

1,म�ढानाका, 

औरंगाबाद शहर.  

 िवना नंबर 

JCBचालक ि�जेश 

पटेल पुण� नाव 

प�ा माहीत नाही 

मो.न.ं ---  

    पोहे

का ँ
130

5ठ�ब

रे   

नमुद ता. वेळी व �ठकाणी यातील आरोपीने �याची िवना 

नंबर JCBही साव�जिनक रोडवर आकाशवाणीकड े

जाणा�या वाहनांना अडथळा िनमा�ण होवुन अपघात 

होईल अशी �रतीने उभी क�न िमळून आला.�हणुन 

भादिव कलम 283�माण ेगु�हा दाखल  
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4 
”ûÖ¾ÖÞÖß cr.no 

17/2022

कलम 379 

भादिव 

�द.20/01/20

22 रोजी 

सायंकाळी 

05.30वाजे

�या सुमारास 

आठवडी 

बाजार 

छावणी  

�द.20/01

/2022रो

जी 21.03 

अजु�न ध�डीबा 

खरात वय74वष� 

धंदा- सेवािनव�ृ 

रा. िभमनगर 

भाव�सगपरुा 

औऱंगाबाद  

अ�ात इसम      पोना
/61

धाञ

क 

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

वरील वण�नाचा व �कमतीचा सँमसंग कंपनीचा मोबाईल 

हा आठवडी बाजार छावणी येथे बाजार करीत असतांना 

�फया�दी�या शटा��या वर�या िखशातुन  कोणीतरी 

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

इरा�ान ेचो�न नेला आह.े �हणुन गु�हा दाखल      

गलेा माल- 1) 5000/-�पय े �कमतीचा एक सँमसंग 

कंपनीचा ��म कलरचा मोबाईल ह�ँडसेट �याचा IMEI 

NO.866769055455995  �यात वोडाफोन चे िसमकाड� 

न.ं 9767595971असा जु.वा.�क.अ.ं 

5 
‹´Ö 

×ÃÖ›ÛúÖêê 
20/2022 

कलम 
420,417 

भादंिव सह 

कलम-  
139/177 

मो.वा.का. 

�माण े 

18/01/2022 

रोजी 20.15 

वाजे�या 

सुमारास 

मुकंूदवाडी 

िस�ल येथे 

औरंगाबाद. 

�दनांक-  
20/01/2
2 

न�द न- 
16 

वेळ- 
15:06 

सफौ.बालचंद 

ध�डू जाधव, 

ब.न.ं4223, 

न.ेवाहतुक शाखा 

िसडको िवभाग, 

औरंगाबाद  

 स�यद आरेफ 

स�यद मोईन, वय-

23 वष�, धंदा-

मजुरी, रा.घर न.ं 

137, उ�मािनया 

कॉलनी, िमटिमटा, 

औरंगाबाद.  

-- -- --  पोउ

पिन/ 

कान

ड े 

खुलासा - व�रल ता.वेऴी व �ठकाणी यातील आरोपीने 

सदर मो.सा.चे मुळ �मांक MH-20-FV6331 अस े

असतांना व मो.सा. चा मालक देवीदास साहबेराव ग�ग,े 

रा.सावखेडा बु�ुक, बोरगांव बाजार, ता.िस�लोड, 

िज.औरंगाबाद असे असतांना आरोपीने सदर मोटर 

सायकल वर MH-20-ED-3304 असा बनावट �मांक 

टाकून तो खरा अस�याचे भासवनू शासनाची फसवणुक 

केली �हणुन गु�हा दाखल. 

6 
‹´Ö 

×ÃÖ›ÛúÖêê 
ग.ुर.न. 
21/2022 

कलम 
326,323, 
504,506,

34 भादवी 

�माण े

�द. 
16/01/2022 

रोजी 23.00 

वा. सुमारास 

�फया�दी�या 

घरासमोर 

साईनगर, 

नारेगाव 

औरंगाबाद 

�दनांक-  
20/01/2
2 

न�द न- 
18 

वेळ- 
15:24 

िम�लद मारोती 

भालेराव वय-32 

वष� �वसाय- 

मजुरी रा. 

साईनगर, 

नारेगाव 

औरंगाबाद  

 1) शुभम ड�गरे 2) 

जुबरे 3) समीर पुण� 

नाव ेमािहत नाही 

सव� रा. साईनगर, 

नारेगाव, 

औरंगाबाद 

-- -- --  पोउ

पिन/ 

नाग

रे 

 खुलासा - आरोपीत हे �फया�दीच े घरासमोरील 

ओ�ावर बसुन �धगाणा घालीत अस�यान े�फया�दीन े 

�यांना  ,"येथे �धगाणा घालु नका दसुरीकड ेजा " असे 

�हणाले असता यातील आरोपीतांनी संगणमत क�न,” 

तु�या बापाची जागा आहे का?' असे �हणुन �करकोळ 

कारणाव�न �फया�दीस व �फया�दीचा  साला नाम े

सतीश मु�कदा दाभाड े यांना िशिवगाळ क�न 

हाताचापटान ेव लाथा बु�याने तसेच लाकडी दां�ाने 

मारहाण क�न तसेच �फया�दी�या सा�याच े उज�ा 

दंडावर, गालावर, पायावर इ�यादी �ठकाणी मा�न 

डाव ेडो�याच ेखाली �ॅ�चर क�न जखमी केले �हणुन 

गु�हा दाखल. 
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7 
‹´Ö 

×ÃÖ›ÛúÖêê 
ग.ुर.न. 
22/2022 

कलम- 
379 

भादवी 

ल�मण 

िव�लराव 

लोखंड ेवय- 

56 वष�  

धंदा- आगार 

�व�थापक 

रा.एस �ट 

काँट�र समोर 

समथ�नगर, 

औरंगाबाद.  

�दनांक-  
20/01/2
2 

न�द न- 
29 

वेळ- 
19:35 

ल�मण 

िव�लराव 

लोखंडे वय 56 

वष� धंदा- आगार 

�व�थापक 

रा.एस �ट काँट�र 

समोर 

समथ�नगर, 

औरंगाबाद  

अ�ात     पोह/
119
8 

बाव

�कर  

खुलासाः-वर नमुद ता.वळेी व �ठकाणी एस टी महामंडळ 

यांच े मालक��या मालवाहतुक,िशवशाही वाहन व 

परीवत�न बस या उ�या केले�या असतांना कोणीतरी 

अ�ात चोर�ाने सदर वाहनातील वर नमुद वण�ना�या  

व �कमती�या  बँट-या लबाडी�या इरा�ान ेचो�न ने�या 

�हणुन  गु�हा दाखल. 

 Öê»ÖÖ´ÖÖ»Ö 1)8000/- �. �कमती�या अहमदनगर 

िवभागाची मालवाहतुक �क �.MH 14 BT 0488 �या 

EXIDE कंपणी�या दोन बँट-या  जु.वा.�क.अ. 

2)8000/- �. �कमती�या पालघर िवभागाची 

मालवाहतुक �क �.MH 20 BL 0407 �या 

EXIDEकंपणी�यादोन बँट-या जु.वा.�क.अ. 
3)8000/-�.�कमती�या औरंगाबाद िवभाग मालवाहतुक �क 

�.MH 20 BL 0151 �या EXIDE   कंपणी�या दोन बँट-या 

ज.ुवा.�क.अ. 

4)8000/-�. �कमती�या परभणी िवभाग माल वाहतुक �क 

�.MH 14 BT 0124 �या EXIDE   कंपणी�या  दोन 

बँट-या  

5)8000/-�.�कमती�या औरंगाबाद िवभाग िशव शाही 

बस �.MH 09 EM 9746 �या EXIDE   कंपणी�या 

दोन बँट-या 

6)8000/-�. �कमती�या औरंगाबाद िवभाग िशवशाही 

बस �.MH 06 BW 4368 �या EXIDE   कंपणी�या 

दोन बँट�या  

7)8000/-�. �कमती�या औरंगाबाद िवभाग िशवशाही 

बस �.MH 06 BW 4425 �या EXIDE   कंपणी�या 

दोन बँट-या जु.वा.�क.अ. 

8)8000/-�. �कमती�या िबड िवभाग िशवशाही बस 

�.MH 09 FL 0987 �या EXIDE  कंपणी�या  दोन बँट-या 

 ज.ुवा.�क.अ. 

9)8000/-�पये �कमती�या जालना िवभाग परीवत�न बस  

�.MH 20 BL 1310 �या EXIDE   कंपणी�या  दोन  

बँट-या ज.ुवा.�क.अ.एकुण 72,000/- 
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8 ˆÃ´ÖÖÖ 
¯Öã ü̧Ö 

ग.ुर.न.ं - 
19/2022  

कलम  

कलम – 
4,5 

महारा� 

जुगार 

कायदा व  

सहकलम – 
188  

भादिव व 

51 (ब) 

आप�ी 

��थापण 

काय�ा 

�माण े

�द. 
19/01/2022

रोजी 20.15 

वा.सु. 

उ�मानपुरा 

ग�ु�ार 

समोर 

असले�या 

शाप� पुच पुल 

टेबल 

�द. 
20/01/2

022रोजी 

00.31 वा 

योगेश च�ंशेखर 

ग�ुा वय – 41 

वष�  धंदा - 

नोकरी ( 

पोना/1054) ने. 

पोलीस ठाणे 

उ�मानपुरा 

औरंगाबाद शहर  

1) मुजाहदे मोह�मद 

हमीद िस�ीक�  
2) पु�पक सुिनल 

वाळवकेर 3)अिनकेत 

अिनल को�हार  

4) अिभजीत भानुदास 

बेडके  

5) महेश �ावण मोरे  

6) मोजेस अिनल 

खरात 7) अ�य 

शाम िहवराळे   
8)अ�य संजय 

अ�हाळ   9) पव� 
िवजय चंचलानी   

10)�दलशाद फेरोज 

खान   

औरंगाबाद 

 िनरंक   पोउ

पिन/

वाघ 

न े

पो�टे 

उ

�मान

पुरा 

औरं

गाबा

द 

(शह

र). 

नमदु ता. वेळी व �ठकाणी  �द. 19/01/2022  रोजी  20.15 वाजे�या 

सुमारास यातील  1) इसम नाम ेमुजाहदे मोह�मद हमीद िस�ीक� हा  

�याचे उ�मानपुरा गु��ारा समोर असले�या शाप� पुच पलु टेबल पलु 

टेबल �कुर �या नावाखाली     पुल टेबल �कुर वर पै�यावर पैज ं
लावुन जुगाराचा खेळ खेळवत असतांना िमळुण आला व  इसम नाम े2) पु�पक 

सुिनल वाळवेकर 3) अिनकेत अिनल को�हार 4) अिभजीत भानुदास बेडके 5) 

महेश �ावण मोरे 6) मोजेस अिनल खरात 7) अ�य शाम िहवराळे    8) अ�य 

संजय अ�हाळ   9) पव� िवजय चंचलानी 10) �दलशाद फेरोज खान हे   पुल 

टेबल �ुकर वर पै�यावर पैज ं लावुन जुगाराचा खेळ खेळताना ं जुगाराचे 

साही�य,रोख र�म व 12 मोबाईल हॅ�डसेट  असा एकुण - 2,59,355 (दोन 

लाख एकोनसाठ हजार तीनशे पंचावन �पयासह   िमळुण  आले आहे.तसेच 

वरील  नमुद इसमांनी  स�या औरंगाबाद शहरात   मा. िज�हािधकारी व 

मा.पोलीस आय�ु  यांच े  को�हीड -19 संसग�ज�य्  रोगा बाबत 

�दले�या आदेशाच ेउ�लघनं केल े �हणनु माझे  वरील नमदु 1 ते 10  

इसमा िव��द  कलम – 4,5 महारा� जगुार कायदा व  सहकलम – 

188  भादिव व 51 (ब) आप�ी ��थापण काय�ा �माणे कायदेशीर 

�फया�द दाखल  

×´ÖôûÖ»ÖÖ´ÖÖ»Ö 1) एक शाप� पुल टेबल िलहलले े रिज�टर �यावर �द. 

03/10/2021 ते �द. 19/01/2022 पावतेोचा िहशोब िलहीललेा 2)  

20,000/- �पय े �कमतीचा ONE PLUS  कंपणी मोबाईल ह�ॅडसटे 

ज.ुवा. 3) 3110/- �पय  ेरोख र�म िमळुण आली           2).20,000/- �पये 

�कमक�ता का�या रंगाचा IPHONE  मोबाईल हॅ�डसेट      02) 50/- रोख 

र�म िमळुण आली 3)  10,000/- �पये �कमतीचा MI कंपणीचा का�या 

रंगाचा मोबाईल हॅ�डसेट 02) 45/- �पय ेरोख र�म िमळुण आली.4)20,000/- 

�पय े �कमतीचा का�या रंगाचा IPHONE  मोबाईल हॅ�डसेट िमळुण 

आला.5)10,000/- �पय े�कमतीचा OPPO कंपणीचा िन�या रंगाचा 

मोबाईल ह�ॅडसटे 2) 10,000/- �पय े �कमतीचा  मोटोरो�ला 

कंपणीचा का�या रंगाचा मोबाईल ह�ॅडसटे 3) 170/- �पये रोख र�म  

िमळुण आले. 6)20,000/- �पये �कमतीचा ONE PLUS कंपणीचा िन�या 

रंगाचा मोबाईल ह�डसेट 02) 540/- �पय  े रोख  िमळुण आल.े7)20,000/- 

�पये �कमतीचा IPHONE कंपणीचा िस�वर रंगाचा मोबाईल 

ह�डसेट 02) 1580/- �पये रोख  िमळुण आल8े)10,000/- �पय े

�कमतीचा REDMI  कंपणीचा का�या रंगाचा मोबाईल ह�डसटे  

िमळुण आला.9)20,000/- �पय े�कमतीचा का�या रंगाचा IPHONE  

मोबाईल ह�ॅडसेट 2) 210/- �पय ेरोख र�म िमळुण आली 

10) 50,000/- �पये �कमतीचा का�या रंगाचा IPHONE  मोबाईल 

ह�ॅडसेट 2) 40,000/- �पय े �कमतीचा सॅमसंग कंपणीचा का�या रंगाचा 

मोबाईल हॅ�ड़सेट 3) 60/- �पये रोख र�म िमळुण आली 

11)38,00/-  पुलटेबल वर �ुकर खेळ�यासाठी लागनारे सा्ही�या �यात  15 

लाकडी �टीक व वेगवेग�या रंचाजे 50 गोलाकार चडंुे ज.ुवा. �क.अ.  

------ एकुण - 2,59,355 (दोन लाख एकोनसाठ हजार तीनश ेपंचावन 
)   
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9  üÛÎúÖÓŸÖß“Ö
ÖîÛú 

गरुन.ं 
15/2022 

भादवी 

कलम420, 
468, 

471व 

मो.वा.का.

कलम 
3/1/181 

�माण े 

�दनांक 
20/01/2022

रोजी 

सायंकाळी 

17.50 वा 

सुमारास 

का�तक� 

िस�णल 

बस�टँ�ड 

रोड येथ ेरेड 

िस�णल 

औरंगाबाद  
 

�दनांक 
20/01/2
022 

रोजी 
21.03  

वाजेला 

अशोक वसतंराव 

कदम वय 50 

वष� �वसाय 

नोकरी, 

पोह/1909रा 

साईिनवास 

N7C26पोलीस 

काँलनी िसडको 

औरंगाबाद  

1) आशीफ पठाण 

श�बीर पठाण 

इं�दरानगर 

औरंगाबाद  

   
 

पोउ

पिन 

िशक�  

मो.नं
. 
968
954
792
5 

 खुलासा-नमुद ता वेऴ व �ठकाणी यातील आरोपीने 

�याचे ता�यातील मोटार सायकलवर समोरील 

पाठीमागील नंबर �लेटवर MH-16BE8070ऐवजी 

MH-16-BP-7178  हा बनावट व खोटा नबंर टाकुन  

बनावटी करण क�न तो खरा अस�याचे भासवनु 

शासनाची फसवणुक केली �हणुन  आरोपी आशीफ पठाण 

श�बीर पठाण  याचे िव��द भादवी कलम420, 468, 

471व मो.वा.का.कलम 3/1/181�माण े कायदशेीर 

�फया�द आह.े .वगरेै �फया�दीचे जबाबाव�न मा.पोिनसो 

यांच े आदेशान े गु�हा दाखल क�न पुढील तपासकामी 

पोउपिन िशक�  यांचेकड े�दले. 

10 
×ÃÖ™üß 
“ÖÖîÛú 

ग.ुर.न.ं 
25/2022 

कलम  
454,380

भा.द.वी. 

�द. 
20/01/2022 

रोजी  14.45 

त1े5.40वाजे

चे दर�यान   

नुरकॉलनी, 

नारळीबाग, 

घर �. 1-18-
52/28, 

औरंगाबाद  
 
 

�द. 
20/01/2
022 

रोजी 
20.47 

वा.  

दाखल  

�फया�दी - 

श�फक अहमद 

इ�बाल अहमद 

मोमीन, वय- 60 

वष� �वसाय़- 

सेवािनवृ�, रा. 

नुरकॉलनी, 

नारळीबाग, घर 

�. 1-18-52/28, 

औरंगाबाद,   

आऱोपी -  अ�ात    
 

पोउ

पिन 

मुंड े

खुलासा -नमुद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील 

�फया�दीचे राहते घराचे  दरवाजाचे कुलुप अ�ात 

चोर�ाने तोडुन घरात �वेश क�न घरातील लोखंडी 

कपाटातील सो�याच ेदागीन े  व रोख र�म चो�न नेले 

आह े. �हणुन गु�हा दाखल  

 Öê»ÖÖ´ÖÖ»Ö 1)23,798/- �पय े�कमती�या दोन सो�या�या 

4 �ॅम वजना�या बांग�ा जु�या वापर�या �क.अ. 

2)65,000/- �पये �कमतीची सो�याची चैन 19 �ॅम 

वजनाची व सो�याची �रग 2 �ॅम वजनाची  

              जुनी वापरती  �क.अ.  

3)19,254/- �पय े �कमती�या सो�या�या लेडीझ �रग 

1.49 �ॅम जुनी वापरती �क.अ. 

4) 2000/- रोख र�म 2 हजार �पय.े 

1,10,052/-  एकुण.   

11 ¯ÖãÓ›ü»Öß ú

Ö Ö¸ü 

21/2022 

कलम 283 

भादवी 

�द.20/01/20

22 रोजी 

11.00 वा.सु 

��ी 

हॉि�पटल  

�द.20/01
/2022 

रोजी 
12.08 

वा. 

िनखील िवनोद 

खराडकर  

पोिश/1876 

नेमणुक- पो.�टे 

पुंडिलकनगर  

पवण राजु उगल े

वय 22 वष�  धंदा- 

फळ िव�� 

रा.िवशालनगर 

ग.न.01  औरंगाबद  

िन

रं

क 

   पोना
/126
4 

देशमु

ख         

नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील आरोपी हा साव�जिनक 

मागा�वरील जाणारे येणारे वाहनांना व इसमांना 

अडथळा क�न �यांचे िजवीतास धोका िनमा�ण होईल 

अशा �रतीन ेहातगाडी साव�जिनक र��यावर लावुन फळ 

िव�� करतांना  िमळुन आला �हणुन गु�हा. 
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12 
¯ÖãÓ›ü»ÖßÛú 
®ÖÝÖ¸ü 

22/2022 

कलम 283 

भादवी 

�द.20/01/20

22 रोजी 

12.59 वा.सु 

��ी 

हॉि�पटल 

समो औ.बाद 

�द.20/01
/2022 

रोजी 
12.59 

वा. 

िनखील िवनोद 

खराडकर  

पोिश/1876 

नेमणुक- पो.�टे 

पुंडिलकनगर 

औरंगाबाद शहर 

भुषण  शाम दांडगे   

वय 22 वष�  धंदा- 

भाजीपाला  िव�� 

रा. िव�ांतीनगर  

ग,न,04   

औरंगाबद  

िन

रं

क 

   पोना
/126
4 

देशमु

ख         

नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील आरोपी हा साव�जिनक 

मागा�वरील जाणारे येणारे वाहनांना व इसमांना 

अडथळा क�न �यांचे िजवीतास धोका िनमा�ण होईल 

अशा �रतीन ेहातगाडी साव�जिनक र��यावर लावुन फळ 

िव�� करतांना  िमळुन आला �हणुन गु�हा. 

13 
¯ÖãÓ›ü»ÖßÛú 
®ÖÝÖ¸ü 

23/2022 

कलम 283 

भादवी 

20/01/2022 

रोजी 11.40 

ई�सार पे�ोल 

पंपासमोर 

पुंडिलकनगर 

रोड औ.बाद 

�द.20/01
/2022 

रोजी 
13.20 

वा. 

रोहीदास उ�म 

राठोड   

पोिश/1794 

नेमणुक- पो.�टे 

पुंडिलकनगर 

औरंगाबाद शहर.  

सोमनाथ संताराम 

धो� े   वय 26 वष�  

धंदा- भाजीपाला  

िव�� रा. 

िव�ांतीनगर  

ग,न,03   औबद  

िन

रं

क 

   पोना
/126
4 

देशमु

ख        

नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील आरोपी हा साव�जिनक 

मागा�वरील जाणारे येणारे वाहनांना व इसमांना 

अडथळा क�न �यांचे िजवीतास धोका िनमा�ण होईल 

अशा �रतीन ेहातगाडी साव�जिनक र��यावर लावुन फळ 

िव�� करतांना  िमळुन आला �हणुन गु�हा. 

14 
¯ÖãÓ›ü»ÖßÛú 
®ÖÝÖ¸ü 

24/2022 

कलम 283 

भादवी 

�द.20/01/20

22 रोजी 
11.40 

ई�सार पे�ोल 

पंपासमोर 

पुंडिलकनगर 

रोड औ.बाद 

�द.20/01
/2022 

रोजी 
14.02 

वा. 

रोहीदास उ�म 

राठोड   

पोिश/1794 

नेमणुक- पो.�टे 

पुंडिलकनगर 

औरंगाबाद शहर.  

 शेख जुबेर शखे 

मु�शी  

िन

रं

क 

   पोह/
216 

शेख    

नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील आरोपी हा साव�जिनक 

मागा�वरील जाणारे येणारे वाहनांना व इसमांना 

अडथळा क�न �यांचे िजवीतास धोका िनमा�ण होईल 

अशा �रतीन ेहातगाडी साव�जिनक र��यावर लावुन फळ 

िव�� करतांना  िमळुन आला �हणुन गु�हा. 

15 
¯ÖãÓ›ü»ÖßÛú 
®ÖÝÖ¸ü 

2५/2022 

कलम 283 

भादवी 

20/01/2022 

औरंगाबाद  
�द.20/01
/2022 

रोजी 
14.39 

वा. 

िनखील िवनोद 

खराडकर  

पोिश/1876 

नेमणुक- पो.�टे 

पुंडिलकनगर 

औरंगाबाद शहर  

जिहर श�बीर शेख 

वय- 40 वष� रा. 

दौलताबाद  

िन

रं

क 

   पोह/
216 

शेख    

नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील आरोपी हा साव�जिनक 

मागा�वरील जाणारे येणारे वाहनांना व इसमांना 

अडथळा क�न �यांचे िजवीतास धोका िनमा�ण होईल 

अशा �रतीन ेहातगाडी साव�जिनक र��यावर लावुन फळ 

िव�� करतांना  िमळुन आला �हणुन गु�हा. 
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