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23/2022
कलम 363
भादिव

26/01/2
022
रोजी17.
43

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß

अ ात

पोउ
पिन
देशमु
ख

नमुद ता. वेळी व ठकाणी यातील पीडीत मुलगी ही
आमचे कमचारी हे कामात असतांना यांची नजर चुकवुन
कोणाला काहीही न सांगता िनघुन गेली आहे. सदर
पीडीतेचे कोणीतरी अ ात
ने अ ात कारणासाठी
अपहरण के ले आहे हणुन गु हा दाखल क न मा. पोिनसो
यांचे आदेशाने पोउपिन देशमुख यांचे कडे दले.

2 ¾ÖÖôûã•Ö

25/01/2022
रोजी सं या
05.30 ते 06.00
वा.सु.िव ादीप
बालगृह
होली ॉस
क हट,न.34
ल मी कॉलनी,
छावणी औबाद

28/2022
द.25/01/20
कलम 447 22 वेळ 08.00
भादिव,
ठकाण
120
िनलमेटल
म.पो.अिध.
ोड टस िल.
कं पनी
कमळापुर रोड
वाळु ज

द.26/01
/2022
वेळ
14.16

िम लंद बाबुलाल
माळी धंदा एच
आर मनेजर
रा. लट नं.ए
1कमळापुर रोड
वाळु ज
ता.गंगापुर
िज.औरं गाबाद

संतोष िवनायक
काळे रा.तुकाबाद
खराडी ता. गंगापुर
िज. औरं गाबाद

पोउ
पिन/
उं बरे

3 ×ÃÖ›üÛúÖê

गुरन
44/2022
कलम
392,34
भादिव

26/01/2
022
वेळ18.55

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß

अ ात

पोउ
पिन
अव
चार

नमुद ठकाणी द.25/01/2022 रोजी 08.00 संतोष
िवनायक काळे हा कं पनीशी कोणतीही परवानगी न घेता
िवनापरवानगी आमचे िनलमेटल ोड टस िल. कं पनी
कमळापुर रोड वाळु ज चे मालक चे जागेम ये गेटसमोर
अित मण क न तंबु मांडुन उपोषनास बसला आहे.
यास आ ही व कं पनीचे डीजीएम संजय भसे व इतर
टाफ यांनी समजाव याचा य के ला परं तु तो
काहीएक ऐकत नाही तसेच यास कं पनीने बेकायदेिशर
कं पनी या जागेत िवनापरवाना उपोषनास बसु नये या
बाबत नोटीस दली परं तु याने नोटीस घ यास नकार
दला आहे.तसेच यास सदर ठकाणी ठोकलेला पडॉल
काढणे बाबत सांगीतले परं तु याने तो काढलेला नाही.
तरी संतोष िवनायक काळे रा.तुकाबाद खराडी ता.
गंगापुर िज. औरं गाबाद याचेवर हणुन गु हा दाखल
यातील फयादी हया रं जलकर हॉ पीटल समो न
गाडीवर जात असतांना एम.जी.एम हॉ पीटल या
रोडवर फयादी या गऴयातील सो याचे िमनीगंठण
कं मत अंदाजे 52000/- पये कं मतीचे प सर मो.सा
वरील कोणीतरी दोन अ ात ईसमाने बऴजबरीने
िहसकावुन नेले वगैरे मजकु राव न मा.पो.िन सो
यांचेआदेशाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी
यांचेकडे दले आहे

26/01/2022
रोजी दुपारी
03.43 वा
रं जलकर
हॉ पीटल
समो न
एम.जी.एम
हॉ पीटल या
रोडवर
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4 ×ÃÖ›ü úÖê

गुरन
45/2022
कलम 379
भा.द.िव.

दनांक
24/10/2021
रोजी सकाळी
10.00
वाजे यासुमा
रास ट. ही
सटर
औरं गाबाद

द.
26/01/2
022
वेळ20.51

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß

चं कांत भु
काटकर रा. घर नं
434 N 11 सुदशन
नगर साईमं दराचे
समोर औरं गाबाद

‹´Ö.
×ÃÖ›üÛúÖê

गु.र.न.33/
2022
कलम 65
(ख)
म.दा.का
माणे

26/01/2022
रोजी 09.30
वा. घाटी
दवाखाना
िचखलठाणा
बाजुला
पानटपरी
जवऴ
औरं गाबाद

दाखल
ता. वेळःद26/01
/2022
वेळ12.07

फयादी अिवनाश गणेश
दाभाडे वय-32
वष पोअं.2585
नेम.MIDC
िसडको पो टे
औरं गाबाद

आरोपी - परमे र
रावसाहेब पंपळे
वय- 27 वष रा.
शाहानगर,मसनत
पुर,
MIDCिचखलठाणा
औरं गाबाद

5

सफौ
/दांगे
डे

--

--

पोना
/314
4
िख
लारे

यातील फयादी व आरोपी यांचे घरगुती कारणाव न वाद
झाले असुन फयादी हे स या यांचे आई वड़ील यांचे घरी
राहतात. दनांक 124/10/2021 रोजी सकाळी 10.00
वाजे यासुमारास आऱोपी याने फयादी यांचा भाऊ नामेिवनोद प हाळ यांना फोन क न फयादी यांचे कागदप े हे
मागुन घेतले. यानंतर फयादी यांनी आरोपी यांचे घरी
जावुन यांचे कागदप ांचा शोध घेतला असता यांना यांचे
कागदप े हे िमळु न आले नसुन यातील आरोपी याने
लबाडी या ईरा ाने वताःहा या फाय ासाठी फयादी
यांचे कागदप े हे चो न नेले आहे हणुन गु हा दाखल
1) साठे हॉ पीटल येथील मेडीकल फाईल,ए डोव ड
हॉ पीटल येथील मेडीकल फाईल 2)शैि णक कागदप े 3)
आधार काड,पॅन काड,ATM काड,4)िपसादेवी येथील घराचे
कागदप े 5)एन.11 येथील घराचे कागदप .े
यातील फयादी हे पो टेला हजर असतांना पोउपिन/ सिचन
जाधव यांना गु बातमीदारामाफत मािहती िमळाली
क ,िचखलठाणा घाटी दवाखाना या बाजुला पानटपरी
जवऴ एक इसम उभा असुन या या हातात पांढ-या रं गाची
लॉि टकची िपशवीत देशी दा असुन याची तो दा ची
चोरटी िव
करीत आहे.अशी माहीती िमऴा याव न
फयादी हे टाफ सह गु बातमीदाराने दले या बातमी
माणे िचकलठाणा घाटी दवाखाना पान टपरीजवऴ गेले
असता आरोपी जवऴ 1080/कं .चा ो हीबीशन
गु ाचा माल देशी दा आरोपी या क जात व ता यात
बाळगतांना व चोरटी िव करतांना िमळू न आला अशी
फयादीने फयाद द याव न DOअिधकारी पोउपिन/
सोनिगरे यांनी गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी मा.
पोिनसो यां या आदेशाने पोना/3144 िख लारे यां याकडे
दला. िमऴाला माल -1) 1080/- 00 . कं या देशीदा
भंगरी सं ा या िसलबंद काचे या 180 एम.एल या एकु ण
18 बाट या येक बाटलीवर 60/- . कं .ची व एक
ल टीकची गोणी.
2) 00.00/- कं मतीची पांढ-या रं गाची लॉि टकची िपशवी
जु.वा. क.अं. एकु ण1080/
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गु.र.न.34/
2022
कलम 65
(ख)
म.दा.का
माणे

गु.घ.ता.वेऴ व
ठकाण- द.
26/01/2022
रोजी 13.20
वा. शहानगर
येथे वैशाली
कं पनी जवळ
औरं गाबाद

दाखल
ता. वेळःद.26/01
/2022
वेळ14.51

फयादी - िनतेश
शाम संग सुंदड
वय-31 वष
पोअं.2650
नेम.MIDC
िसडको पो टे
औरं गाबाद

आरोपी - संतोष
ब सीलाल जाधव
वय- 29 वष रा.
शाहानगर,मसनत
पुर,
MIDCिचखलठाणा
औरं गाबाद

--

---

पोना
/314
4
िख
लारे

7

‹´Ö.
×ÃÖ›üÛúÖê

गु.र.न.35/
2022
कलम 65
(ख)
म.दा.का
माणे

गु.घ.ता.वेऴ व
ठकाण- द.
26/01/2022
रोजी 14.25
वा. चे
सुमारास
नारे गाव,
आयसीआयसी
आय बक
एटीएमसमोर,
औरं गाबाद

दाखल
ता. वेळःद.26/01
/2022
वेळ15.54

फयादी अिवनाश गणेश
दाभाडे ब.नं.
2585, नेमणुक
एमआयडीसी
िसडको
औरं गाबाद शहर

आरोपी - सागर
सुभाशलाल
जै वाल वय 30
वष, रा. नारे गाव,
आयडीया टॉवर
समोर, औरं गाबाद

--

---

पोना
/143
6
जमध
डे

यातील फयादी हे पो टे ह ीत टाफसह खाजगी वाहनाने
पे ोल ग करीत असतांना पोउपिन/ सिचन जाधव यांना गु
बातमीदारामाफत मािहती िमळाली क , शहानगर येथे वैशाली
कं पनी जवळ एक इसम उभा असुन या या हातात पांढ-या
रं गाची लॉि टकची िपशवीत देशी दा असुन याची तो
दा ची चोरटी िव करीत आहे.अशी माहीती िमऴा याव न
फयादी हे टाफ सह गु बातमीदाराने दले या बातमी
माणे शहानगर येथे वैशाली कं पनी जवळ गेले असता आरोपी
जवऴ एकु ण 1,260/- कं .चा ो हीबीशन गु ाचा माल देशी
दा आरोपी या क जात व ता यात बाळगतांना व चोरटी
िव
करतांना िमळू न आला अशी फयादीने फयाद
द याव न DOअिधकारी पोउपिन/ सोनिगरे यांनी गु हा
दाखल क न पुढील तपास कामी मा. पोिनसो यां या आदेशाने
पोना/3144 िख लारे यां याकडे दला. िमऴाला माल -1)
1,260/- . कं या
देशीदा
भंगरी सं ा या िसलबंद
काचे या 180 एम.एल या एकु ण 21 बाट या
येक
बाटलीवर 60/- . कं .ची असलेली.
2) 00.00/- कं मतीची पांढ-या रं गाची हात िपशवी िपशवी
जु.वा. क.अं.एकु ण1,260/यातील फयादी हे टाफ सह पो टे हजर असतांना पोउपिन/
सिचन जाधव यांना गु बातमीदारामाफत मािहती िमळाली
क , नारे गाव, आयसीआयसीआय बक एटीएमसमोर, घराचे
समोर लोखंडीटपरी म ये अवै दा िव करत आहे अशी
माहीती िमऴा याव न सदर ठकाणी फयादी टाफ सह गेले
असता येथे एक इसम टपरीम ये बसुन . 2,010 . कमतीचा
ोि हबीशन गु ाचा माल ता यात व क जात बाळगुन
चोरटी िव करतांना िमळु न आला अशी फयादीने फयाद
द याव न DOअिधकारी पोउपिन/ सोनिगरे यांनी गु हा
दाखल क न पुढील तपास कामी मा. पोिनसो यां या आदेशाने
पोना/1436 जमधडे यां याकडे दला.
िमऴाला माल -1)देशीदा भंगरी सं ा असे कागदी लेबल
असले या काचे या 180 एमएल या िसलबंद एकु ण 24
बाट या येक बाटली 60 . दराची कं मत असलेली एकु ण
1,440 . व 2) देशी दा भंगरी सं ा असे कागदी लेबल
असले या काचे या 90 एमएल या िसलबंद एकु ण 19
बाट या येक बाटली 30 . दराने एकु ण 570 . असा एकु ण
2,010 .
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गु.र.न.36/
2022
कलम 65
(ख)
म.दा.का
माणे

गु.घ.ता.वेऴ व
ठकाण- द.
26/01/2022
रोजी 15.00
वा. चे
सुमारास
नारे गाव,
मािणकनगर,
ग ली नं. 1,
औरं गाबाद

दाखल
ता. वेळःद.26/01
/2022
वेळ15.57

फयादी - िनतेश
शाम संग सुंदड
वय-31 वष
पोअं.2650
नेम.MIDC
िसडको पो टे
औरं गाबाद

आरोपी - सिचन
रमेशलाल जै वाल
वय 35 वश, रा.
नारे गाव,
मािणकनगर,
ग ली नं. 1,
औरं गाबाद

--

---

पोहे
कॉ/1
198
बाव
कर

खुलासा - खुलासा - नमुद तारीख वेऴी व ठकाणी
यातील फयादी हे टाफ सह पो टे ह ीम ये पे ो लंग
क रता असतांना यातील आरोपी घराचे समोर शेडम ये
जावुन टपरीम ये अवै दा िव
करत आहे अशी
माहीती िमऴा याव न सदर ठकाणी फयादी टाफ सह
गेले असता येथे याचे घराचे समोर असलेले शेडम ये
.1,500 . कमतीचा ोि हबीशन गु ाचा माल
ता यात व क जात बाळगुन चोरटी िव
करतांना
िमळु न आला अशी फयादीने फयाद द याव न DO
अिधकारी पोउपिन/ सोनिगरे यांनी गु हा दाखल क न
पुढील तपास कामी मा. पोिनसो यां या आदेशाने
पोहेकॉ/1198 बाव कर यां याकडे दला.

9
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गु.र.न
37/2022
कलम
279,337,
338,304
(अ
भादवी सह
कलम 134
मो.वा.का.

गु.घ.ता.वेऴ व
ठकाणः- द.
17/01/2022
रोजी 20.30
वाजे या
सुमारासABD
कं पनी समोर
धुत
हाँि पटकडे
जाणा-या
रोडवर,MIDC
िचकलठाणा,
औरं गाबाद.

दाखल
ता. वेळःद26/01
/2022
वेळ19.53

फयादीः-अमोल
संजय देशमुख
वय 29 वष धंदा
खाजगी नौकरी
रा.िपपंळगाव
रे णुकाई
ता.भोकरदन
िज.जालना ह.मु.
चौधरी कॉलनी
िचकलठाणा
औरं गाबाद

आरोपीः-िपव या
रं गाचा टफ
असलेला अनोळिख
वाशी र ा नंबर
माहीत नाही

पोउ
पिन
नाग
रे

िमऴाला माल -1) देशीदा भंगरी सं ा असे कागदी
लेबल असले या काचे या 90 एमएल या िसलबंद एकु ण
50 बाट या येक बाटली 30 . दराने जु.वा. क.अं.
एकु ण 1,500 .
यातील फयादीचा भाऊ व यासोबत असलेला इसम
असे दोघे फयादी या भावा या मोटर सायकल
पा ठमागे बसुन ँ डी कं पणीकडु न धुत हाँि पटल कडे
जात असतांना ABD कं पणी समोर िपव या रं गाचा टप
असलेला अनोळिख वाशी र ा चालकाने या या
ता यातील र ा भरधाव वेगाने िन काळजीपणे चालवुन
फयादी भावा या मोटर सायकलला जोराची धडक देवुन
फयादी या भावासोबत असले या इसमाला जखमी
क न फयादी या भावा या मृ युस कारणीभुत झाला
अपघात थळाव न जखम ना मदत न करता घटनेची
माहीती न देता सदर र ा चालक याची र ा घेवुन
पळु न गेला अशी फयादी ने फयाद द याव न िड ओ
अिधकारी पोउपिन सोनिगरे यांनी गु हा दाखल क न
पुढील तपास कामी मा.पो.िन.सो.यां या आदेशाने
पोउपिन नागरे यां याकडे दला.
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गु.र.नं.
31/2022
कलम
307, 328,
323, 506,
34
भा.द.वी.
सहकलम 6
लै गंक
अपराधापा
सुन बाल
संर ण
अिधिनयम
2012

गु.घ.ता.वे. ठ.
- अंदाजे सन
2017 पासुन
द.
21/01/2022
पावेतो लेबर
कॉलनी DRT25 औरं गाबाद

द.
26/01/2
022
रोजी
04.17
वा.

फयादी अँड.रा ल
तानाजी तायडे
वय 40 वष
वसाय –
वक ल रा.
नारळीबाग
पावन गणेश
मंदीराचे
पाठीमागे
औरं गाबाद म

आऱोपी - 1)
भारती रगडे 2)
(िव ) आयुष
िवजय मगरे रा.
लेबर कॉलनी
औरं गाबाद

11 ×ÃÖ™üß
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गु.र.नं.
32/2022
कलम 4,5
महारा
जुगार
कायदा

द.
26/01/2022
रोजी 01.20
वा. सु. घर नं.
2-3-51
काचीवाडा
शहाबाजार
औरं गाबाद

द.
26/01/2
022
रोजी
07.31 वा
दाखल

फयादी माजीद दगडु
पटेल वय 46 वष
वसाय नोकरी
पोना/1190
नेमणुक पोलीस
ठाणे िसटीचौक
औरं गाबाद शहर.

1)जुबेर खान अजहर
खान वय 21 वष,2)
एजाज खान शे
खान वय 33 वष ,3)
फरोज उफ कालु
कु रे शी िपता युनुस
कु रे शी वय 36 वष
,4) शेख आिसफ शेख
सलीम वय 32
वष,5) अ वर कु रे शी
सलीम कु रे शी वय 41
वष ,6) अ दुल
अजहर अ दुल
रहेमान वय 38 वष
,7) स यद फै याज
सै यद जाफर वय 37
वष,8) अ दुल
अजहर अ दुल
रहेमान 9) शक ल
पठाण अखील पठाण

िन
रं
क

पोउ
पिन
इं गळे

सपो
िन
एम.
एम.
सय
द

नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीतांनी
संगणमत क न फयादीचा चुलत भावाला कोणतेतरी
औषध गो या बळजबरीने देवन
ु खावु घालतात यामुळे
फयादी या भावाला गुंगी येऊन याला झोपी घालुन
िजवे मार याचा य के ला या या सु ला खुपच जोराने
ओढतात तसेच यातील आरोपी . 01 िह बार खाते व
फयादी या चुलत भावा या ताटात थुंकते. तसेच
फयादीचे काका यांना आरोपी हे अतोनात छळ करतात
व खुप मारहाण करतात मानिसक ास देतात तसेच
फयादी चे चुलत भाऊ यांचेवर यातील आऱोपी . 01,
02 यांनी अ पवयीन चुलत भाऊ यांचेवर लै गंक ह ला
क न मानिसक ास दला व खुपच जोरजोरात
मोठमो ाने ओरडु न घाबरवतात व मारतात हणुन
गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी पोउपिन इं गळे
यांचेकडे दले.
द.26/01/2022 रोजी 01-20 वा.सुमारास इसम नामे
1)जुबेर खान अजहर खान वय 21 वष,2) एजाज खान
शे खान वय 33 वष ,3) फरोज उफ कालु कु रे शी िपता
युनुस कु रे शी वय 36 वष ,4) शेख आिसफ शेख सलीम
वय 32 वष,5) अ वर कु रे शी सलीम कु रे शी वय 41 वष
,6) अ दुल अजहर अ दुल रहेमान वय 38 वष ,7) स यद
फै याज सै यद जाफर वय 37 वष,8) अ दुल अजहर
अ दुल रहेमान वय 38 वष 9) शक ल पठाण अखील
पठाण वय 27 वष असे सवजन हे गोल रं गण क न
फरोज उफ कालु कु रे शी रा.घर नं.2-3-51काचीवाडा
शहाबाजार औरं गाबाद. येथील घरात दरवाजा बंद क न
वत: या फाय ासाठी ितरट नावाचा जुगार प यावर
पैसे लावुन खेळतांना एकु ण 2,28,720/ पये मोबाईल व
रोख र म व 52 िपवळे बदक छाप प े सह िमळु न आले
हणुन गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी सपोिन
एम. एम. स यद यांचेकडे दले.
िमळाला माल – एकु न 2,28,720 पये मोबाईल व रोख
र म व 52 िपवळे बदक छाप प े

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸Óü ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 27/01/2022 “Öê Öã−Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ
12 ×ÃÖ™üß
“ÖÖîÛú

गु.र.न.
33/2022
कलम
कलम 65
(इ)
महारा
ो.कायदा

गु.घ.ता.वेळ
ठकाण - द.
26/1/2022
रोजी
11.50वा.
दर यान
टाऊन हॉल
मनपा
कायालया
समोर उ ाण
पुलाकडे
जाणा या
रोडवर
पि शम मुखी
घर औरं गाबाद

द.
26/01/2
022
रोजी
17.17 वा
दाखल

फयादी - फे रोज
खान महेबुब
खान पठाण
वय50वष
पोह/1931ने.
पोलीस टेशन
िसटीचौक
औरं गाबाद शहर

आरोपी - मथुरा
पलाल जै वाल
वय 50 वष धंदा
दा िव रा.
टाऊन हॉल
औरं गाबाद

मपो
ना
/194
0
भोप
ळे

13 ÛÎúÖÓŸÖß
“ÖÖîÛú

18/2022
कलम
420, 66
(c ) ,
66 ( d ) IT
Act

29/05/2021
रोजी
सं याकाऴी
05.20वाजे
या सुमारास
सतीश मोटस
औरं गाबाद

26/1/20
22
रोजी
15.16 वा

िच रं जन
िशवाजीराव
लोणीकर वय50वष वसायखाजगी नोकरी
रा-अँड.बी.एच
गायकवाड याचे
घराचे पाठीमागे
िमलकॉणर
औरं गाबाद .

मो. .
09776279789
चे धारक

वरी
पोली
स
िनरी
क
ी
डॉ.
जी.ए
च.द
राडे

यातील आरोपी ही िवना परवाना बेकायदेिश र या
अवैध देशी दा भंगरी सं ा या 10 बाट या क.अ.
600/- . क.ची ित बटॉल 60/- पये कं मती या व
550-00/-रोख र म याम ये 100/- पये दरा या 3
नोटा, 50/दरा या 05नोटा असे एकु ण पये--1150/- कं .अं. रोख र म या या ता यात व क जात
चोरटी िव
कर या या उ ेशाने जवळ बाळगतांना
िमळु न आला आहे. हणुन याचे िव द कलम 65 (इ)
महारा
ो.कायदा माणे मा.पो.िन.सो यांचे आदेशाने
गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी मपोना/1940
भोपळे यांचेकडे दले
िमळाला माल - १)00-00/-एक लाल पांढरी रं गाची
िपशवी जु.वा. कं .अ.
२)600-00/- पये कं मती या एकु ण 10 देशी दा या
भंगरी सं ा या बाट या ित बटॉल 180 ml ची बटॉल
व ित बटॉल 60/- पये कं मती या
३) 550-00/-रोख र म याम ये 100/- पये दरा या 3
नोटा, 50/- दरा या 05 नोटा
एकु ण पये 1150/- कं .अं.
खुलासा-नमुद ता.वेऴ व ठकाणी यातील (आरोपी)
मो. .09776279789 चे धारकाने
फयादीची
SBI े िडट काडची Annual Feeकमी क न देतो व निवन
ड देतो यास फस लागणार नाही असे अिमष दाखवुन
निवन काड देणे करीता ओटीपी िवचा न फयादी या
े िडट काड मधुन 2,19,697/- Housing Com येथे
वऴते क न फयादीची ऑनलाईन आ थक फसवणुक
के ली हणुन गु हा दाखल क न पुढील तपास मा.वरी
पोलीस िनरी क
ी डॉ.जी.एच.दराडे साहेब करीत
आहेत.
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19 /2022
कलम
135 मपो
का

दनांक
26/01/2022
रोजी
11.45वाजे
या सुमारास
म यवत
बस थानक
औरं गाबाद

द
26/1/20
22 रोजी
16.45 वा

1)मकरं द कु लकण
2)म छं बनकर
3) दनेश गवऴे
4)संतोष शंदे
5)जी.टी.पवार
6)तनवीर खान
7)अ ण मोडे 8)
9)उदय कु लकण व

सफौ
गोर
ख
च हा
ण

यातील आरोपीतांनी कोरोना महामारीमुऴे मा.पोलीस आयु
सो यांचे महारा पोलीस अिधनीयम 1951चे कलम37(1) व
(3)अ वये आदेश
.जा. .िवशा-5/आदेश/औबाद/2022296औरं गाबाद शहर दनांक
22/01/2022अ वये पोलीस
आयु ालय काय ेञात लागु कर यात आले असुन यामुऴे
आपण िनदशने आंदोलन क नका असे सांगीतले असता यांनी
िनदशने आंदोलन थांबिव यास नकार देवुन िनदशने व घोषणा
देवुन आंदोलन के ले बेकायदेिशर र या मा.पोलीस आयु सो
यांचे वरील जमावबंदी आदेशाचे उ लंघन क न िभक मांगो
अंदोलन के ले हणुन मा.पोिनसो यांचे आदेशाने गु हा दाखल
क न पुढील तपासकामी सफौ गोरख च हाण यांचेकडे दले.

पोना
/302
चौरे

फयादीने याची मो.सा पा कग म ये हँ डल लाँक क न
लावलेली असतांना कोणीतरी अ ात चोरटयाने
वःता या आ थक फायदयासाठी फयादीची वरील
वणनाची मो.सा. चो न नेली आहे
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-1) 15,000/- पये क.ची जुनी वापरती
बजाज प सर 150 कं पणीची
का या कलरची
सायकलची मोसा . MH-20-AW-1585जीचा अशी
जु. वा. क. अ. 15,000/- पये एकु ण

4 ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß

15 ¯ÖãÓ›ü×»ÖÛú
®ÖÝÖ¸ü

36/2022
कलम 379
भादवी

23/01/2022
रोजी चे
18.30 ते
24/01/2022
सकाळी 1
10.00
िववेकानंद
नगर पा कग

द.26/01
/2022
रोजी
22.05
वा.

16

गुरनं24/2
022 कलम
188
भादवी
सहकलम
105/117
म.पो.का

26/01/2022
रोजी सकाळी
10.25 वा.सु
रोजी
राजनगर
मकुं दवाडी
औरं गाबाद

26/01/2
022
रोजी
11.50 वा
स

मुकुंद
वाडी

सुभाष रोडामन
च हाण,वय53वष,धंदानोकरी,सफौ/52
5नेमणुक पोलीस
ठाणे ांतीचौक
औरं गाबाद

अिमत शेषराव
कू लकण ,वय 38वष,धंदापूरोिहत(पूजारी)
,रा - लाँट
नं.7,Bवंवेकानंद नगर
औरं गाबाद
स यद मोह मद
त लहा स यद
इ ामो ीन वय
22 वष धंदा नोकरी
( व छता
िनरी क) मनपा
औरं गाबाद रा.
रोशन गेट आजम
कलनी
औरं गाबाद

इतर 12ते
15कमचारी
अ ात

1) सलीम अ दुल
ह कम कु रे शी
वय44 वष धंदा
िचकन िव
रा.गनं.1संजयनगर
मुकूंदवाडी औबाद
,2)शेख अनवर
शेख बाबा वय40
वष धंदा िचकन
िव रा.
िचकलठाणा
औबाद

पोह
157
3
सित
श
आहेर
कर

यातील फयादी हे िजप म ये शहरात ग त घालत असतांना
रामनगर कमान मुकूंदवाडी जवळ काही मांस िव े ते रोड
लगतच उघ ावर मांस िव करतांना दसुन आले यावेळी
फयादी यांनी आरोपीस मनपा औरं गाबाद जािहर कटन उपआयु
महानगरपािलकाऔरं गाबाद जा. ./मनपा/मु.पो.अ/
613/2021 द. 01/10/2021 अ वये थानीक वतमान प ात
मनपा ह ीतील सव दुकाने व भाडेक मांस िव े यांना सुचीत
कर यात आले होते क, मुंबई ाितक पािलका अिधिनयम
1949 चे कलम 381,382 नुसार मांस परवाना नुतिनकरण
क न मांस िव
कर यात यावी. तसेच उघ ावर
िवनापरवाना मांनस िव कर यात येवु नये दुकानाचे बाहेर
मांस लटकु न सावजिनक र तावर नाग रकांना कळस येईल
असे क नये तरी आरोपीतांनी सदर आदेशाचे उ लंघन
के याचे दसुन आ याने बाजुल माणे गु हा दाखल
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गुरनं
25/2022
कलम
279,337,
338
भादवी

19/01/2022
रोजी 15.00
वा.सु रोजी
महाल मी
चौक ते
कामगार चौक
औरं गाबाद

26/01/2
022
रोजी
16.41 वा
स

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß

सुझुक इर टगा
.MH-20-DJ4791 या चालक

18 ‹´Ö

61/2022
कलम
महारा
दा बंदी
कायदा
कलम
65(ई)
माणे ,

द.26/01/20
22 रोजी
16.00
वाजता या
सुमारास
ओयासेस चौक
येथे जॉनवाईन
शॉपी या
जवळ

26/01/0
22
रोजी
20.36

सुरेश ह रचं
कचे वय 41 वष
धंदा नोकरी
पो.अं. 1335, ने
पोलीस ठाणे
MIDC वाळु ज
औरं गाबाद शहर,

दप दादाराव
िमसाळ वय 35 वष
धंदा- मजुरी रा.
फु लेनगर पंढरपूर
ता.िज.औरं गाबाद
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गु.र.नं. 24 /2022
कलम
379,511,
427.
भा.द.िव

26/01/2022
रोज सकाऴी
00.30ते
7.00वा.सुमा
रास नागसेन
नगर बौ
िवहार या
समोर
उ मानपुरा
औऱं गाबाद.

26/01/2
022
रोजी
15.16वा.
सु

संजय संकेत
बनकर वय20वष, धंदा ापार रा.
रमानगर ग ली
न. 2 ांित चौक
औरं गाबाद शहर

अ ात इसम

17

मुकुंदं
वाडी

¾ÖÖôãû•Ö

¯Öã¸üÖ

पोह
160
1
मान
कर

पोह/
139
7
मोरे

HC
िड.
/158
ओ.
अिध नर
कारी वाडे
पो.उ
पिन
गाय
कवा
ड
ने.

यातील फयादी हे महाल मी चौक ते कामगार चौक
दर याण
फयादी व फयादीची आजी सासु असे
फयादीची मोपेड अँि ट हा मो.सा वर जात असतांना
डा ा बाजुने मा ती सुझुक इर टगा .MH-20-DJ4791 या चालकाने या या ता यातील कार ही
भरधाव वेगाने व िन काळजीपणे चालवुन फयादी या
मोपेड अँि ट हा दुचाक स डा ा बाजुने येवुन जोराची
धडक दली धडक देवुन फयादी व फयादी या आजी
सासुला जखमी के ले हणुन बाजुल माणे गु हा दाखल
यातील फयादीस हे पे ो लंग करत असतांना यातील
आरोपीने हा ो हीबीशन गु ातील माल िवना परवाना
अवैध र या चोरटी िव कर या या उदेशाने वत: या
ता यात बाळगतांना िमळू न आला. तो आ हाला पा न
माल जा यावर सोडू न पळू न गेला. हणुन गु हा
िमऴाला माल - 1)480 : 00 . कं . येक 60 पये
कं मती या 08 देशीदा भंगरी संञा लाल िपवळे लेबल
असले या येक 180 ML या काचे या देशी दा
बाट या एक पांढ या रं गा या कँ रीबँग सह जु.वा. कं .अं.
2)480 : 00 . कं . येक 60 पये कं मती या 08
देशीदा टँगोपंच िहर ा व पांढ या रं गाचे लेबल
असले या येक 180 ML या काचे या देशी दा
बाट या एक पांढ या कँ रीबँग सह जु.वा. कं .अं.
यातील अ ात इसमाने फयादी यांचे कोडा कारचे
समो रल दो ही दरवाजे उघड याचा य के ला पंरतु
दरवाजे न उघड याने दरवा याचे हँ डल तोडु न समो रल
काच फोडले व गाडी मधील पैसे व कारटेप चोरी
कर याचा य के ला व कारचे समोरील काच फोडु न
नुकसान के ले. हणुन सदर अ ात ईसमािव द भादिव
कलम 379,511,427, माणे गु हा दाखल
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गु. र. नं.
25/2022
कलम
65(ख)
महारा
म िनषेध
अिधिनयम

26/01/2022
रोजी 17.15
वा.सुमारास
साठे चौक
कबीरनगर
उ मानपुरा,
औरं गाबाद

द.
26/01/2
022
रोजी
17.46वा.
सु

राज साहेबराव
शंदे वय - 32
वष धंदा नोकरी (
पोअं/2600) ने.
पोलीस ठाणे
उ मानपुरा
औरं गाबाद शहर

संदीप दगंबर
मगरे वय 29 वष,
वसाय-मजुरी,
रा.िम लंदनगर
उ मानपुरा,
औरं गाबाद.

पोउ
पिन
गाय
कवा
ड,
ने..

पोना
/425
जम
धाडे

21 ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ

गुरन24/2022
कलम 12
(अ)
महारा
जुगार
अिधिनयम

26/01/2022
रोजी 18.10
वाजे या
सुमारास
मशान
भुमी या
भंतीजवळ
सातारागाव
औरं गाबाद

26/01/2
022रोजी
22.30

फयादी नंदकु मार
पुंडलीक भंडारे
वय 50 वष
वसाय नौकरी
नेमणुक पोलीस
ठाणे सातारा
औरं गाबाद

आरोपी - 1)करण
सुरेश गायकवाड
वय 22 वष रा.
सातारागाव
ामपचांयत जवळ
२) शुभम राजु
आरते वय 25 वष
रा. सातारागाव
ामपचांयत जवळ
३) राधाक सन
िभवसन मनवर
वय-45 वष रा.
सातारा गाव
ामपंचायत
जवळ औरं गाबाद
४) द ा जनाधन
बीडकर वय 30 वष
सातारा गाव
ामपंचायत जवळ
औरं गाबाद

पोउ
पिन
सान
प

पोह
439
धुळे

¯Öã¸üÖ

खुलासा - नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील
आरोपीताने याचे ता यातील वरील वणनाचा व
कं मतीचा ो हीबीशन गु ाचा माल िवना परवाना
बेकायदेशीर र या चोरटी िव कर या या इरा ाने
वतः या ता यात व क यात बाळगतांना व िव
करतांना िमळू न आला हणुन िडओ अिधकारी पोउपिन
गायवकवाड यांनी बाजुस कलमा माणे गु हा दाखल
1) 2,700/- . कं . देशीदा
भंगरी सं ा असे लेबल
असले या 180 ml या 45 िसलबंद काचे या बाट या
यावर िपवळे व लाल कागदी लेबल लावलेले यावर
देशी दा भंगरी सं ा असे िलिहलेले येक 60 . कं .
2) 00.00 /- . कं . ची एक पांढ या रं गाची गोणी
जु.वा. कं .अं. असा एकु ण---2,700 /- कं . अं.
यातील वर नमुद आरोपी हे
मशान भुमी या
भंतीजवळ सातारागाव येथे
तव: या आ थक
फायदयासाठी 52 प यावर तीरट नावाचा जुगार खेळत
असताना िमळु न आले. वगैरे मजकु राचे फयादीव न मा.
पोिन सो यांचे आदेशाने DOअिधकारी पोउपिन सानप
यांनी गु हा दाखल क न पुडील तपास कामी पोह 439
धुळे यांना दला.
िमळाला माल1) 540 पये करण सुरेश गायकवाड वय 22 वष रा.
सातारागाव
ामपचांयत जवळ औरं गाबाद यांचे
ता यातुन हातात 3 बदकछाप .े 100/- .दरा या 05
नोटा, 20/- . दरा या 02 नोटा भारतीय चलना या असे
एकु ण 540/- . 2) 230
पये शुभम राजु आरते वय
25 वष रा. सातारागाव ामपचांयत जवळ औरं गाबाद
यांचे ता यातुन हातात 3 बदकछाप .े 100/- .दरा या
02 नोटा, 10/- . दरा या 03 नोटा भारतीय चलना या
असे एकु ण 230/- . 3) 400
पये राधाक सन
िभवसन मनवर वय-45 वष रा. सातारा गाव
ामपंचायत जवळ औरं गाबाद यांचे ता यातुन हातात 3
बदकछाप े 100/- . दरा या
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02 नोटा, 50/- . दरा या 04 नोटा भारतीय चलना या
असे एकु ण 400/- .
4) 420
पये द ा जनाधन बीडकर वय 30 वष
सातारा गाव ामपंचायत जवळ
औरं गाबाद यांचे ता यातुन हातात 3 बदकछाप े 100/.दरा या 04 नोटा,
10/- . दरा या 02 नोटा भारतीय चलना या असे एकु ण
420/- .
5) 1520
पये
गोलआकार क न बसले या
इसमां या म ये 40 बदकछाप प ,े 100/- .
दरा या 13 नोटा, 50/- .दरा या 03 नोटा, 10/.दरा या 07 नोटा
भारतीय चलना या असे एकु ण 1520/एकु ण :3,110 पये

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

