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1 
×ÃÖ›üÛúÖê गरुन 

36/2022  

कलम 
188,269,
270 

भादिवस

ह कलम 

135महा

रा� 

पोलीस 

अिधिनय

म 1951  

22/01/2022 

रोजी  12.30त े

13.10वाजेदर

�यान  कँनाँट 

�लेस येथ े

औरंगाबाद  

�द 
22/01/2
022 

न�दन ं- 

42वळे-
21.37 

�दलीप 

काशीनाथ 

अकोलकर 

वय53वष� धंदा 

नोकरी नेम 

पोलीस �टेशन 

िसडको 

औरंगाबाद शहर  

1)कवर�सग बैनाड े

2)जय�सग होिलये 

3)संतोष राजपुत4) 

देवी�सग 

राजपुत5.´Ö×Æü»ÖÖ 
†Ö¸üÖê¯Öß 6) 

ईतर10ते 15 ईसम 

नाव  मािहत नाही 

सव� रा. माहीत 

नाही.  

   
 

पोह1
260

तलेरेु 

नमुद तारीख वऴेी व �ठकाणी यातील आरोपीतांनी 

संगणमत क�न मा पोिलस आयु� सो यांचे काया�लयीन 

जा.�.िव.शा 5/औ/2022-99 �द.09/01/2022 अ�वये 

महारा� पोलीस अिधिनयम कलम37(1) (3) व मा 

िज�हािधकारी यांचे आदेश �मांक जा. � 

2022/िज.आ.औ/िज.िन.क�-कािव-543 �द.09/01/2022 

रोजी�या आदेश असताना मा खासदार �ी ई�तीयाज 

जलीलच ेकरायचे काय ,खाली मुंडके वर पाय , ई�तीयाज 

जलील हाय हाय , हमस ेजो टकरायेगा वो िम�ी मे िमल 

जायेगा , �हद ुसुय� महाराणा �ताप क� जय अशा घोषणा 

देवनु नमुद काय�क�यांनी काय��माची परवानगी न घेता 

कोवीड 19 संसग�ज�य रोगाची साथ चालु असताना 

आपआप�या त�डावर मा�क न लावता व सोशल 

िडस�ट�स�गचे पालन न करता िजवीतास धोकादायक 

असले�या रोगाचा संसग� पसरिव�याचा संभा� असलेली 

हयगयीची कृती करताना िमऴ�न आल े�हणुन मा पो िन 

सो यांचे आदेशान ेगु�हा दाखल  

2 
×ÃÖ›üÛúÖê 
 
 

गरुन 
37/22 

कलम-
324.323,
504,34

भादवी 

22/01/2022

रोजी रा�ी 

19.30वाजे

�या सुमारास 

औरंगाबाद 

22/01/2

022न�द 

नं 44वळे-
22.55 

शेख निसरो�ीन 

शेख अिनसउ�ीन 

वय-40वष� धंदा-

�ायवर रा-

वशैाली 

ढा�याजवळ 

�लँट न ं9   

औरंगाबाद  

1)  ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß 
2)शेख साहील शेख 

निस��ीन दोघ े 

रा- िचकलठाणा 

िहनानगर 

औरंगाबाद 

   
 

सफौ 

भाले

राव  

नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दी हे �यांचे 

दसु�या प�ीसोबत असतांना नमुद आरोपी ह े�फया�दी 

यांच ेघरात आल ेव �फया�दीस �हणाले क� तु�ही तुम�या 

प�ीसोबत औरंगाबाद म�य ेरहायचे नाही असे �हणुन 

िशिवगाळ क� लागले �यावेळी �फया�दी ह े�यांना 

समजावुन सांगत असतांना नमुद आरोपीतांनी संगणमत 

क�न �फया�दीस डो�या�या मागील भागात चाकु मा�न 

गंभीर जखमी केल ेव �फया�दी यांची दसु�या प�ीस कुकर 

फेकुन मा�न ित�या हाताला मु�ा मार लागुन जखमी 

के�याने गु�हा दाखल 
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3 
²ÖêÝÖ´Ö 
¯Öã ü̧Ö  

गरुन 
7/2022 

कलम 
379 

20/01/2022  

रोजी  रा�ी 

12.30 त े

�द.21/01/20

22 चे 11.00 

वाजे पावेतो. 

�कलेअक�   

रोड�या 

बाजुला वंडर 

�लास हाऊस 

जवळ 

औरंगाबाद  

22/01/2
022 
16.35 

अ�द�ुलाह खान 

गुलाम गौस खान 

वय 43 वष� धंदा 

�ा�हर रा. 

घर.न. 1-8-4-

19/1 नवबत 

दरवाजा   

�कलेअक�  वंड�र 

�लास हाऊस 

जवळ 

औरंगाबाद  

अ�ात     पोह 
526 

सोन

वण े

खुलासा-न.ता.वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दी यांची 

वर नमुद �मांकाची कार ही कोणीतरी अ�ात चोरटयाने 

�वता: चे फाय�ासाठी लबाडी�या इरादयान ेचो�न 

नेली आह .ेवगैरे �फया�द �द�यान ेडी.ओ.अिधकारी यांचे 

आदशेान ेगु�हा दाखल क�न पुढील तपास कामी पोह 

526 सोनवणे यांचे कड े�दल.े  

1,50,000/-�.�कमंतीची पांढ�या रंगाची कार टँ�सी 
SWIFT  Dzire no-MH06-J -9532   

जु.वा.�क.अ ं  

4 
¾Öê¤üÖÓŸÖ®ÖÝÖ

¸üü  
ग.ुर.न ं
10/2022

कलम 

420भाद

िव. 

22/01/2022 

रोजी 11:45 

वा. स.ु 

महावीर  

पोलीस चौक� 

समोर ,बाबा 

पे�ोलपंप 

औरंगाबाद  

�द.22/01

/2022रो

जी 15.52 

वा  

दादासाहबे 

मािणकराव 

साबळे,वय-

56वष�,धंदा -

नौकरी 

सफौ/4337 

नेमणुक  वाहतुक 

शाखा,छावनी,

औरंगाबाद शहर.  

1) अफरोज खाण 

�फरोज खाण वय-

38वष�,धदंा-

हातमजुरी,रा. रहमा 

मि�जत जवळ,घर नं.-

4-13-36 �दीरा 

नगर,�युबायजीपुरा 

औरंगाबाद, 2)  वसीम 

लालपटेल शेख वय- 

26वष�,धदंा-मजुरी,रा, 

िहरपुरी ता. पठैण िज. 

औरंगाबाद  

   
 

पोउ

पिन/

जाध

व  

मो.नं
.- 
876
640
754
8  

खुलासा- नमुद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील 

आरोपीतांनी �यांच ेता�यातील मो.सा. �.  MH-20-

BB-1137  पँशन�ो कं. लालका�या रंगाची हो�डा व 

मो.सा. �. MH-20-L-9453 हो�डा,शाईन का�या 

रंगाची चे चालकांनी सदर मो.सा.चे नंबर�लेटवर 

चुक�चा नंबर टाकुन रोडवर चालवीत असतांना मीळुन 

आले. व सदर आरोपीतांनी  शासनाची व फाई�स ची 

फसवनुक केली.�हणुन  डी.ओ. पोउपिन/देवकते यांचे 

आदशेान ेगु�हा दाखल  

5 ×•ÖÃÖß  
गरुन-ं 
23/2022 

कलम 
324,323 

,34भाद

वी �माण 

22/01/2022 

रोजी  दपुारी 

03.45 वा.सु 

कैलासनगर 

�मशान 

मारोती 

मंदीरा समोर 

मोकळी जागा 

औरंगाबाद 

22/01/2
022 

रोजीच े
21.31 

�फया�दी- गौरव 

अनंतराव 

कुलकण� वय 25 

वष�, धंदा. 

पुजापाठ करण,े 

रा. एन-9 

�ीकृ�णनगर, 

हडको, 

औरंगाबाद, 

मो.न ं- 

आरोपी- दोन 

अनोळखी इसम 

नाव प�ा माहीत 

नाही 

    पोहे

कॉ/1
119 

जढेर 

खुलासा- नमुद ता.वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दी 

यातील �फया�दी ह ेकैलासनगर, �मशान मारोती 

मंदीरासमोरील मोक�या जागेतुन, साईबाबा मंदीर, 

मजीतनगर माग� पायी घरी जात असतांना यातील 

अनोळखी दोन इसमाने काहीएक न बोलता , काहीएक 

कारण नसतांना हाताचापटाने मारहान क�न  कटर 

सार�या ित�ण व�तुन े�फया�दी�या उज�ा मानेवर व 

छातीवर मा�न जखमी केल.े �हणुन मा. पोिनसो यांचे 

आदशेान ेगु�हा दाखल क�न पुढील तपासकामी 

पोहकेॉ/1119 जढेर यांचेकड े�दले. 
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6 
”ûÖ¾ÖÞÖß  19/2022 

कलम 
363 

भादिव 

21/01/2022 

रोजी सकाळी 

11.30 वा 

औरंगाबाद  

22/01/2
022 

रोजी  
01.02 

वा. 

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
औरंगाबाद  

-अ�ात    
 

सपो

िन 

एम.

�ही 

िहव

राळे  

नमुद ता. वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दी यांचे मुलगी 

व नातेवाईक यांचे मुलगी असे दोघी मुली �ा पाणी पुरी 

खावुन येत ेअसे �हणुन गेल ेत ेपरत आल ेनाही �यांचा 

अजबुाजुला प�रसर नातेवाईकांकडे शोध घेतला असता 

िमळुन आ�या नाही ते�हा �फया�दी यांची खा�ी झाली 

क�, कोणीतरी अ�ात इसमान ेअ�ात कारणासाठी 

पळवुन नेले आह.े �हणुन गु�हा दाखल क�न पु�ढल 

काय�वाही कामी मा. पोिनसो यांचे आदेशान ेएम.�ही 

िहवराळे सपोिन यांचे कड ेतपास कामी �दला  

7 
”ûÖ¾ÖÞÖß  20/2022

कलम 
392,34 

भादिव 

22/01/2022

रोजी 

दपुारी01.15 

वा त े

01.30वाजे

�या दर�यान 

पडेगाव 

गारवा हाँटेल 

समोर 

22/01/2

022रोजी 

18.56वा. 

 गु�दयाल 

पांडुरंग ख�ा 

वय 60  वष� 

धंदा- सेवािनवृ� 

रा. �लाँट न ं

62प�ालाल 

नगर औरंगाबाद  

दोन अनोळखी 

इसम  

   
 

 

पोउ

पिन/ 

डाके  

 नमुद ता वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दीच ेप�ीचे 

ग�यातील वरील वण�नाचे व �कमतीच े सो�याचे 

मंगळसुञ ह ेअनोळखी मोटार सायकल चालक व �याचे 

पाठीमागे बसलेला इसम यांनी संगणमत क�न 

बळजबरीने िहसकावुन तोडुन घेवुन पळुन गेले 

आह.े�हणुन गु�हा दाखल    

गेला माल – 1) 77,000/- �पय े�कमतीच ेएक मंगळसुञ 

सो�याचे �याम�ये दोन वा�ा,चार मनी,सो�याची चैन 

िमळुन एकुण 18�ँम वजनाच े�क.जु.वा.अ.ं 

8 
•Ö¾ÖÖÆü¸ 
ü®ÖÝÖ ü̧ 

ग.ुर.न.ं  
22/2022

कलम 
354,504,
506,34

भादंिव  

20/01/2022

रोजी रा�ी 

08.00त े

09.00 वा. 

दर�यान   

22/01/ 

2022वळे 
15.56  

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
औरंगाबाद  

बाबासाहबे जाधव 

व  

´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß 
औरंगाबाद  

   पोहे

कॉ/6
66 

गाय

के  

पोहे

कॉ/6
66 

गाय

के 

नमुद तारीख वेळी व �ठकाणी यातील �फया�दी यांचे 

पतीचे ओळखीचे िम� व �याची प�ी ही �फया�दीच ेघरी 

जावुन �फया�दीला  मा�या पतीच ेपैसे कधी देणार, असे 

िवचा�न �फया�दीस िशिवगाळ चाल ुकेली.�यावर 

�फया�दी �हणाली क� तु�या पतीचे कोणतेही पैस े

आम�याकड ेबाक� नाहीत असे सांगुन समजावत 

असतांना आरोपी �.1 तेथे आला..यातील आरोपीने 

�फया�दी�या मनाल ल�ा वाटेल आपमान�पद वाट ेअसे 

कृ�य केल ेव तु�या पतीला पा�न घेईन अशी धमक� �दली 

�हणुन गु�हा दाखल     

9 
×ÃÖ™üß 

“ÖÖîÛú ú  
गरुन व 

कलम - 
26/2022 

कलम 65 

22/1/2022 

रोजी 20.10 

वा. दर�यान 

ल�जी चौक 

22/1/20

22 रोजी 
21.54 

वा.  

�फया�दी - 

देशराज गजुर 

मोरे पोअं/1575 

न.े पो �टे 

आरोपी - िवशाल 

कच� गायकवाड 

वय 22 वष� रा. 

शता�दी नगर 

     

पोना
/ 
119
0 

खुलासा - नमुद तारीख वळेी व �ठकाणी यातील आरोपी  

हा िवना परवाना बेकायदेिश�र�या अवधै दशेी दा� 

�भगरी सं�ा�या 16 बाट�या �क.अ. 960/-  �.�क.ची 

�या�या ता�यात व क�जात चोरटी िव�� कर�या�या 
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(ख) 

महारा� 

दा�बंदी 

अिधिनय

म  

जवळ 

शता�दीनगर 

औरंगाबाद  

िसटीचौक 

औरंगाबाद  

कांबळे �कराणा 

दकुाना जवळ एन-

12 औरंगाबाद  

पटेल उ�ेशान ेजवळ बाळगतांना िमळुन आला आह.े �हणुन 

�याचे िव��द कलम 65 (ख) महारा� �ो.कायदा �माण े

मा.पो.िन.सो यांचे आदेशान ेगु�हा दाखल क�न पुढील 

तपास कामी पोना/1190 पटेल यांचेकड े�दले 

िमळाला माल -  960/- �. �क. �या  देशी दा� �भगरी 

सं�ा कंपनीचे लेबल असले�या �ित बॉटल 180 ML�या 

16 काचे�या बाट�या ��येक� 60/- � �कमंत असले�या 

10 
¾ÖÖôãû•Ö  23/2022 

कलम 

65ई 

मदाका  

22/01/20222 

वळे 18.10 

वा.सु  

�ठ.हॉटेल 

आकास    

नागापरु फाटा 

 ता गगंापरु 

िज औरंगाबाद 
  

.22/01/2

022 वळे 
16.44 

वा. 

�कशोर रमशे 

साबळे पो�टे 

वाळुज  

ल�मण तुकाराम 

कदम रा लोहगाव 

ता पैठण ह.म.ु 

आकाश हॉटेल 

नागापुर फाटा  

    सफौ/

�दल

वाल े 

यातील आरोपी हा 960/-      �पये �कमती�या एकुण 16 दशेी 

दा� िभगंरी सं�ा असे लेबल असले�या 180ml �या िसलबंद 

काचे�या   बाट�या ��येक� �पय े60/- �क.लाल िपव�या 

रंगाच ेलबेल असलेले व एक पाढरंीगणी 960/- अशा वरील 

वणा�ना�या व �कमती�या दशेी दा� िभगरंी सं�ा�या 

म�याका��या भरले�या 16 काचे�या 180ml �या िसलबंद 

बा��या एका पाढ�ंया गोणीत  ल�मण तुकाराम कदम वय 50 

वष� रा. लोहगाव ता.पैठण ह.मु.हॉटेल आकाश म�ये या�या 

ता�यात िमळुन आ�याने तरी नमदु आरोपी नामे ल�मण 

तुकाराम कदम वय 50 वष� रा. लोहगाव ता.पैठण ह.म.ुहॉटले 

आकाश  िशवपुर ता.गंगापुर .यां�या िव��  महारा� दा�बदंी 

कायम कलम 65 (ई) �माण ेकायदेिशर �फया�द आह े

11 
¾ÖÖôãû•Ö 24/2022 

कलम 

65ई 

मदाका  

.22/01/2022

2 वळे 18.10 

वा.सु  

�ठ.हॉटेल 

आकास    

नागापरु फाटा 

 ता गगंापरु 

िज औरंगाबाद 
  

22/01/2

022 वळे 
16.44 

वा. 

 घन�याम 

बाबिुसग 

जोनवाल 

न.ेपो�टे वाळुज  

चागदवे दवेराव 

आगळे रा तुका�बाद 

खराडी ता.गगंापुर 

िज औरंगाबाद   

    पोह/
159
8 

गाडे

कर  

यातील आरोपी हा 960/- �पये �कमती�या एकुण 11 दशेी 

दा� िभगंरी सं�ा असे लेबल असले�या 180ml �या िसलबंद 

काचे�या   बाट�या ��येक� �पय े60/- �क.लाल िपव�या 

रंगाच ेलबेल असलेले व एकिपशवी म�य े660/- अशा वरील 

वणा�ना�या व �कमती�या दशेी दा� िभगरंी सं�ा�या 

म�याका��या भरले�या 16 काचे�या 180ml �या िसलबंद 

बा��या एका िपशवी म�ये चागदेव दवेराव आगळे  वय 59 वष� 

रा. तुका�बाद खराडी   या�या ता�यात िमळुन आ�यान े 

.यां�या िव��  महारा� दा�बदंी कायम कलम 65 (ई) �माण े

कायदेिशर �फया�द आह े

12 
¤üÖî»ÖŸÖÖ 
²ÖÖ¤ü  

ग.ुर.न ं
07/2022 

कलम 

304(अ),
279,337,

12/12/2021 

रोजी 21.20 

वाज ेसुमारास 

धुळे सोलापुर 

हायव ेरोडन े

.22/01/2
022 

रोजी 
16.04 

वा. 

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
†Öî Ó̧üÝÖÖ²ÖÖ¤ü 
ü 

अ�ात वाहन 

चालक 

     

पो.उ

प.िन 

च�हा

ण 

यातील �फया�दी च ेपती नाम ेिजवन वा�मीक ि�भुवन ह े�द. 

12/12/2021 रोजीच ेरा�ी अंदाजे 09.20 वा.स ुिवनायक 

�ला�टो कंपनीतनु काम संपनु �यांची मो.सा �मांक MH 20 

FS 4925 िहरो कंपनीची HF िडल�स हीवर बसुन घरी यते 

असतांना धुळे सोलापुर हायव ेरोडवरील माळीवाडा 

गावाजवळील पुलाजवळ कोणीतरी अ�ात वाहन चालकान े
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338 

भा.द.वी 

सह कलम 
134 

मो.वा.का  

माळीवाडा 

गावाजवळी 

पुलाजवळ ता. 

िज औरंगाबाद  

�याच ेता�यातील वाहन भऱघाव वेगाने हयगईन,े 

िनषकाळजीपणान ेव रोडच ेभान न ठेवता वाहन चालवनु 

�फया�दी�या पती�या मो.साला जोऱाची धडक �द�याने �याच े

डो�याला गंभीर मार लागुन मृ�युस कारणीभतु झाललेा आह ेव 

सदर अपघाताची माहीती न दतेा पळुन गेललेा आह े�हणुन 

मा.पो.िन सो यांच ेआदशेान ेगु�हा दाखल क�न पुढील तपास 

कामी पो.उप.िन च�हाण यांच ेकडे �दला.  

13 
‹´Ö 

×ÃÖ›üÛúÖê 
ग.ुर.न.28
/22 

कलम- 

कलम 65 

(ख) 

म.दा.का. 

�माण े

22/01/2022 

रोजी 10.40 

वा. सुमारास 

तथागत चौक 

जवळ हॉटेल 

बंजारा सळोई 

स�टर समोर 

औरंगाबाद    

22/01/2
2 

न�द न-ं 
14 

वेळ- 
12:27 

िनतेश शाम�सग 

सुंदड� वय -

31वष� ��ा 

पोिश/ 2650 

नेमणुक पोलीस 

ठाण ेMIDC 

िसडको 

औरंगाबाद शहर 
 . 

राजपाल रघुनाथ 

च�हाण वय 30वष� 

रा. रामनगर ग�ली 

न ं21 औरंगाबाद. 

     

सफौ/ 

केदा

रे 

खुलासा - नमुद ता. वळेी �ठकाणी यातील �फया�दी हे 

अवधै ध�ांना आळा घालणेकामी �टाफसह पो�टे हा�ीत 

पे�ो�लग करत असतांना यातील आरोपीने नामे राजपाल 

रघनुाथ च�हाण वय 30वष� रा. रामनगर ग�ली नं 21 

औरंगाबाद यान े �द 22/01/2022 रोजी 10.40 वा �याचे 

ता�यात व क�जात एकुण 1560/-�क.ची िवनापरवाना 

बेकायदेिशर�र�या �ोि�हबीशन गु��ाच माल देशीदा� 

बाळगनु ितची तो चोरटी िव�� करतांना िमळुन आला 

�हणुन  गु�हा  दाखल. 

1) �. 1560/- 00 �.�क. देशीदा� �भगरी सं�ा�या 

िसलबंद काचे�या 180  MLचे एकुण 26 बाट�या ��येक 

बाटलीवर 60/-�. दराची �कमत असलेली. 

 2) �. 00.00/- एक लाल रंगाची व �यावर िपवऴे प�े 

असलेली हात िपशवी  जु.वा. �क.अ.ं 

14 
‹´Ö 

×ÃÖ›üÛúÖê 
ग.ुर.न.ं 
29/2022 

कलम 
379,511 

भादवी 

22/01/2022 

रोजी 13.00 

वाजे�या 

सुमारास  

िस�ी 

डेकोरेटर चे 

गोडाउन 

नारेगाव 

औरंगाबाद. 

22/01/2
2 

न�द न-ं 
27 

वेळ- 
16:53 

मोहन कुमार 

लोकेश जोशी 

वय- 47 वष� 

�वसाय- 

खाजगी नौकरी 

रा. N-6 िसडको 

औरंगाबाद  

स�यद शक�ल 

मदनी असद मदनी 

वय -22 वष� 

रा.नेह�नगर 

कटकट गेट 

औरंगाबाद 

    पोना
/168
1 

अश�द 

शेख 

खुलासा - नमुद तारीख वऴेी व �ठकाणी यातील नमुद 

आरोपी यान ेजयभवानी चौकाजवऴील ल�मी 

अँ�ीक�चर�या बाजुला िस�ी डेकोरेटर चे गोडाउन म�य े

बेकायदेशीर �र�या गोडाउन�या आत �वेश क�न 

�वत:�या फाय�ासाठी जेनरेटरच ेडायनोमा चोरी 

कर�याचा �य� क�रत असताना िमऴ�न आला �हणुन 

गु�हा  दाखल. 

15 
‹´Ö 

¾ÖÖôãû•Ö  
51/2022 

कलम 
324,323,

21/12/21 रोजी 

रा�ी 09.30 ते 

10.00 वाज�ेया 

22/12/2
0 21 

रोजी 

 रोिहत सिुनल 

कदम, वय-17 वष�, 

धदंा-िश�ण, 

   1)चतेन झळके 

2) �षी झळके 3) 

सकेंत च�हाण व 

    सफौ/

जाय

भाय 

न.ता.वळेी व �ठकाणी यातील �फया�दी यानंी �फया�द 

�दली �क,  यातील आरोपी �फया�दीस �हणाल ेक� तु 

वळदगाव यथे  ेहळदी�या काय��मात आमचे सोबत 
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504,34 

भादवी  

दर�यान िव�ल 

�ि�मणी 

मदंीराचे बाजलु 

00.08वा. रा.RM 98/3 

�ीकृ�ण हौ�सग 

सोसायटी 

बजाजनगर 

ता.िज. औरंगाबाद  

�यांचा एक 

सािथदार रा. 

वऴदगाव  ता. िज. 

औरंगाबाद  

मो. 
992
333
458
0 

भाडंण का केल.े अस े�हणनु यातील आरोपीतानंी 

सगंनमत क�न  �फया�दीस िशवीगाळ क�न 

लाथाब�ु�याने मारहाण केली. तसचे सकेंत च�हाण यान े

तथेे पडल�ेया लाकडी दाडुं�याने डो�यावर व नाकावर 

मा�न जखमी केल.े . ग�ुहा दाखल  
 
 

16 
‹´Ö 

¾ÖÖôãû•Ö 
52/2021 

कलम 
379 

भादवी  

21/12/2021 

रोजी10.30ते 

12.00वाजदेर

�यान 

22/12/2
0 21 

रोजी 

13.00वा. 

 कुणाल 

सनुीलकुमार 

ठाकुर  वय 31 

वष� धदंा- 

खा.नौकरी  रा- 

मळु गाव 

मजुफरपरु 

�ारकापरु पटना 

ह.म ुसारा 

वदृांवन हौ.सो. 

�म नं 45,  

बजाजनगर  ता 

.िज औरंगाबाद  

अ�ात      पोह/
377 

देवरे 

मो. 
888
840
119
9 

यातील �फया�दी यानंी �फया�द �दली �क   �फया�दीन  े

�याचंी मोटार सायकल �या�ंया राह�या घरासमोर 

ह�डललक क�न उभी केली व  परत �द,27/10/21रोजी 

सकाळी 05.30  वाज�ेया समुारास मोटारसायकल ही 

लावल�ेया �ठकाणी �दसनु आली नाही.�हणनु 

मोटारसायकल चा आजबुाजलुा व ईतर प�रसरात आज 

पावतेो  शोध घतेला परंत  ुमोटार सायकल िमऴ�न आली 

नाही. �हणनु �फया�दीची खा�ी झाली �क  

मोटारसायकल ही कुणीतरी अ�ात चोर�ान ेचो�न 

नलेी आह.े.  

गलेा माल - चोरीस गले�ेया मोटार सायकलचे वण�न 

खालील �माण.े1)30,000/-�पय  े�कमतीची  का�या 

रंगाची �यावर लाल प�े असललेी िहरो कंपनीची  HF 

िडल�स  मो. सा � MH- 20-   DS 3378  च ेमडेल 

2015चे  जीचा चसेीस नं   ज.ुवा. �क. अं  ग�ुहा. दाखल.. 

17 
‹´Ö 

¾ÖÖôãû•Ö 
53/2021 

कलम 
379 

भादवी  

25/11/2021 

रोजी रा�ी 

22.00 त े

�दनाकं-
27/11/2021

रोजी 13.00  

वा स.ु एम-

10/1सर�वती 

फोज� 

एमआयडीसी 

वाऴ�ज 

22/12/2
0 21 

रोजी 

19.52वा. 

�ान�ेर 

पारसनाथ रोठे 

वय 26वष� 

�वसाय- 

खाजगी नौकरी 

सर�वती फोज� 

रा.ग�दाई नगर 

राजंणगाव 

ता.गगंापरु 

िज.औरंगाबाद  

अ�ात      पोह 
128
2 

कास

ल� 

मो.9
823
887
198 

यातील �फया�दी यानंी �फया�द �दली �क,  �दनाकं-

27/11/2021रोजी 13.00 वा दपुारी कंपनीतील वचमन 

याने आमच ेकंपनीचे एम.डी.�दलीप नरहरराव धा�रकर 

यानंा फोन�ारे माहीती कऴवीली क� आपले कंपनीतील 

काही सामानाची चोरी झाली आह ेत�ुही ताबडतोब 

कंपनीत या �यानतंर एम.डी साहबेानंी कंपनीच  े

सपुरवायझर भषुण गावडंे यास व मला कंपनीत पाठवनु 

त�ुही कंपनीतील काय साही�य गले ेते आ�हाला सागंा  

अस ेसागंीत�यान ेमी व सपुरवायझर अस ेकंपनीचे 

मोक�या जागवेर गलेो व तथे ेपाहणी करता वर नमदु 
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   SD/- 
        ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ÝÖã®Æêü) 

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

 

साही�य ह े�दसनु आले नाही. �याच ेवण�न खालील  

�माणे 1)100,000/- �कचे मटेरीयल �यात )�ा�सफाम�र 

)कपर वाइंड�ग �टाटर ) �ा�सफाम�र ऑईल )बशु�ग रड 

)�यबुीकल)सीटी.)पी.टी) जइंटस आदी अस ेज.ुवा.�क.अ.ं 

वरील वणा�नीच ेव �कमतीच  े कंपनीचे मोक�या जागते 

ठेवलले ेसाही�य ्ह ेकोणीतरी अ�ात चोर�ाने �वत: 

फाय�ासाठी लबाडी�या इरा�ान ेचो�न नले ेआह.े 
 

18 
´ÖãÛãÓú¤ü¾ÖÖ

›üß 
ग.ुर.न. 
20/2022 

कलम 
379 

भा.द.वी  

20/01/2022 

रोजीचे रा�ी 

08.00 त े�द. 
21/01/2022 

रोजीचे 

सकाळी 
06.00 

वा.दर�यान 

राह�या 

घरासमो�न 

22/01/2
022 

रोजी 
15.14 

वा.सु 

िव�णु एकनाथ 

थोरे वय-38 वष� 

धंदा-पा�याचे 

जार िव��  

रा.राजमाता 

िजजाऊनगर 

मुकंुदवाडी 

औरंगाबाद  
 

अ�ात     पोह / 
128
3 

िशर

साठ 

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

पो�टेला हजर यवेुन �फया�द �दली क�,नमुद वणा�ची व 

�कमतीची माझी मोटारसायकल �द.20/01/2022रोजीचे 

रा�ी 08.00 त े�द. 21/01/2022 रोजीचे सकाळी 

06.00वा.दर�यान घरासमोर   गाडीचे ह�ँडल लॉक क�न 

उभी केली असता ती  कोणीतरी अ�ात चोर�ान ेचो�न 

नेली आह ेतरी ितचा शोध �हावा �हणुन गु�हा दाखल 

1)20000/- �क.अ.जु.वा. िहरोहो�डा कंपनीची  क�र�मा  

मोटारसायकल �. MH 21 AC  9992 िपव�या रंगाची   
 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping

