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1 ÃÖÖµÖ²Ö¸ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ
šüÖÞÖê  

ÝÖã.¸ü.®ÖÓ.02/
2022   
कलम 
.406, 
420, 427 
³ÖÖ¤üÓ¾Öß ÃÖÆü  
कलम .43, 
65, 66, 
66-C, 
66-D, 72 
I.T. Act. 

×¤ü.01/09/20
21 ¯ÖÖÃÖã®Ö 
†Ö•Ö 
¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖ‡Ó™ü¸ü®Öê™ü 
•ÖÖôêû ¾Ö ü̧ 
†Öî ü̧ÝÖÖÓ²ÖÖ¤ü 
 

27/01/2
022 

रोजी 

17.40 वा 

ÁÖß.´ÖÖêÆü´´Ö¤ü 
´ÖÖê‡Ô®Öã§üß®Ö 
×¯Ö.´ÖÖêÆǘ ´Ö¤ü 
Ûú´Ö ü̧Öê§üß®Ö, ¾ÖµÖ 
37 ¾ÖÂÖÔ, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-
‡Ó™ü¸ü®Öê™ü 
¾¾ÖµÖ¯ÖÖ ü̧, 
¸üÖ.²ÖÖ¸üß 
ÛúÖò»Ö®Öß, 
¸üÖê¿Ö®ÖÝÖê™ü, 
×•Ö®ÃÖß, 
†Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü  
 

†–ÖÖŸÖ ×®Ö
¸ÓüÛ
ú 

45,00,0
00/- ¹ý“Öê 
®ÖãÛúÃÖÖ®Ö.) 

×®Ö¸Óü
Ûú 

-- ¯ÖÖê×®Ö/ 
ÝÖÖîŸÖ´Ö 
¯ÖÖŸÖÖ¸êü 

®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ. ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ             
®Öê™ü¾ÖÛÔú ÛÓú¯Ö×®Ö“µÖÖ †ò›ü´Öß®Ö ¯Öò®Ö»Ö“ÖÖ 
https://seva.7stardigitalnetwork.com/admin µÖã•Ö¸ü 
†ÖµÖ.›üß. (sevafe) ¾Ö ¯ÖÖÃÖ¾Ö›Ôü, ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖ“Ö ‡ÃÖ´ÖÖ®Öê 
“ÖÖê¹ý®Ö, Ã¾ÖŸÖ:“Öß †ÖêôûÜÖ »Ö¯Ö¾Öæ®Ö, 
ÃÖ¤ü ü̧ÛéúŸµÖÛú¸üÞµÖÖÃÖÖšüßÃÖÓÝÖÞÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÖÓŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö Ûú¹ý®Ö 
†¯ÖÏÖ´ÖÖ×ÞÖÛú ¯ÖÞÖê ¾Ö »Ö²ÖÖ›üß®Öê ÛÓú¯Ö®Öß“µÖÖ ÝÖÏÖÆüÛúÖÓ®ÖÖ ×ÃÖÃ™üß´Ö 
´Ö¬Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ÜÖ²Ö ü̧ ®Ö »ÖÖÝÖæ ¤êüŸÖÖ »ÖÖòÝÖ †Ö‰ú™ü Ûú¹ý®Ö, 
¯ÖµÖÖÔµÖÖ®ÖêÃÖ¤ü¸üÛÓú¯Ö®Öß“Öê ÃÖ²ÖÛÎúß¯Ö¿Ö®Ö ÃÖÖê›üÞµÖÖÃÖ 
ˆªæŒŸÖÛêú»ÖêŸµÖÖ´Öãôû‹ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 45 »ÖÖÜÖ ¹ý¯ÖµÖê †Ó¤üÖ•ÖßŸÖ 
®ÖãÛúÃÖÖ®ÖÛú ü̧ÞµÖÖÃÖ ÛúÖ¸üÞÖß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ´ÆüÞÖã®ÖÝÖã®ÆüÖ. 

2 × ÃÖ›üÛúÖê 46/2022 

कलम 
324,323,5

04, भादवी  

-�द. 
26/01/2022

रोजी 21.00 

वाजे�या 

सुमारास 

िसपेट 

कंपणी�या 

पाठीमागे 

स�ाट चौक 

जवऴ पं�चर 

चे दकुानावर  

औरंगाबाद  

27/01/2
022 

रोजी 
03.50 

वा 

मोह�मद र�फक 

मो. ईजास वय-

28वष� धदंा- 

मजुरी रा. 

नारेगाव आयेशा 

पाक�  औरंगाबाद  

 अिलम पुण� 

नाव प�ा 

माहीत नाही   

    मपो

ना 
1942

पटेल 

 नमुद ता वेऴ व �ठकाणी यातील �फया�दी व आरोपी ह ेतोड 

ओळखीचे असुन यातील �फया�दी िम� ईरशात खॉन दोघे 

�फया�दी यांचे  वर नमुद �ठकाणी मो.सा च े पं�चर जोडत 

असतांना यातील आरोपी हा तेथे येउन �फया�दी यांना 

�हणाला क�   त ु  ईधर �य ुआया  " तसेच �फया�दी चा िम� 

नामे ईरशात खॉन यास आरोपी हा �हणाला  तु कहा रहेता  ह ै

असे �हणुन �फया�दी व �फया�दी च ेिम�  यांचेशी वाद घालत 

�फया�दचे  िम�ास िशवीगाऴ क�न हाताचपाटान े मारहान 

केली तसेच �फया�दी �हणाला क�  तेरा दो�त कहा चला गया  

त ु उसको �य ु  भगा �दला " असे �हणुन  िशवीगाळ करत 

पं�चर चे दकुानात पडेलेली हातोडी हातात घेउन हातोडीन े

�फया�दी�या  डो�याला उज�ा डो�या�या वर कपाळावर 

मा�न मला जखमी केले.तरी माझे जखमीवर डॉ�टरांना टाके 

�दलेल ेआह े�हणुन गु�हा दाखल  
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3 ×ÃÖ›üÛúÖê 47/2022 

कलम279

भादिव 

सहकलम 
184,185

मो वा 

कायदा 

.27/01/2022 

रोजी 

दपुारी12.30

वा �ामीण 

पोलीस 

अिध�क 

मु�यालय 

समोर �ट �ही 

स�टर कडे 

जाणा-या 

साव�जिनक 

रोडवर  

27/01/2
022 

रोजी 

20.33 वा 

बधुा एकनाथ 

�शदे वय 35 वष� 

धंदा नोकरी नेम 

पोलीस �टेशन 

िसडको 

औरंगाबाद शहर  

परमे�र 

साहबेराव 

हजारे 

वय42वष� रा. 

राठी संसार 

िपसादेवी रोड 

औरंगाबाद   

     सफौ 

दांगो

ड े

नमुद तारीख वेऴी व �ठकाणी यातील  आरोपीने आज 

�द.27/01/2022 रोजी दपुारी12.30वाजे�या सुमारास 

�ामीण पोलीस अिध�क मु�यालय समोर �ट �ही स�टर कडे 

जाणा-या साव�जिनक रोडवर कार चालक नाम े परमे�र 

साहबेराव हजारे वय42वष� रा. राठी संसार िपसादेवी रोड 

औरंगाबाद  याने म�ाका�चे सेवन क�न ,�याचे ता�यातील 

कार  टाटा ने�साँन  �मांक MH -20 FG-4210 ही हयगयीन े

चालवुन ईतर वाहन व पादचारी यांचे सुरि�ततेस धोका 

िनमा�ण होईल अशा प�दतीने बेदरकारपण ेचालिवली .�हणुन 

गु�हा दाखल  
 
 

4 ÆüÃÖãÔ»Ö 16/2022 

कलम  283 

भादवी  

27/01/2022 

रोजी  11.40 

वा .SBOA 

चौक  

27/01/2
022 

रोजी 

13.01 वा 

सफौ/अ�णासाहे

ब �कसनराव 

साखळे वय 

54वष� 

�वसाय -

नोकरी न.ेपो�टे 

हसु�ल ,

औरंगाबाद शहर  

आरोपी -  

अिनल सुरेश 

पंडीत वय  43 

वष� �वसाय 

�र�ा चालक 

रा .ग�ली नं  06 

 सुरेवाडी 

औरंगाबाद . 

    पोह /
560

काकड े

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

�द .27/01/2022 रोजी  11.40 वा .सु     .�याचे बीटनाश�ल 

वाहनावर पो�टे ह�ीत पे�ोल�ग क�रत असतांना हसु�ल टी 

पॉ�ट ते शरद टी पॉ�ट जाणा -या येणा-या रोडवर SBOA 

चौक यातील आरोपी हा याचे ता�यातील �र�ा  � .MH 20 

EF 8022 ह े वाहन साव�जनीक रोडवर यणेा-या जाणा -या 

वाहनांणा व लोकांना ईजा पोहचेल  व धोका तसेच अडथळा 

िनमा�ण होईल अशा �रतीने उभे करताना िमळुन आला �हणुन 

नमुद �माण ेगु�हा दाखल  
 
 

5 ÆüÃÖãÔ»Ö  17/2022 

कलम  -  

65) ख (

म.दा.का . 

27/01/2022 

रोजी  17.30 

वाजता  

फ�करवाडी  

कोलठानवाडी 

रोड 

औरंगाबाद 

27/01/2
022 

रोजी 

19.36 वा 

िशवाजी 

उखाजी दांडगे 

वय  36 वष� धदंा 

नौकरी 

पोिश /2502 नेम

णुक पेिलस 

�टेशन हसु�ल 

,औरंगाबाद  

आरोपी  -   

अिनल बाबुराव 

सोळुके वय  30 

वष� रा 

फ�करवाडी  

कोलठानवाडी 

रोड       

औरंगाबाद 

 िमळाले

ला माल - 

1260 � 

�क�या 

एकुण  21 

नग दशेी 

दा� 

�भगरी 

सं�ा  
 

     - नमुद ता .वेळी व �ठकाणी यातील आरोपी हा �यां�या  

ता�यात व क�जात व�रल वण�नांचा व �कमतीचे  देशी दा�  

�भगरी सं�ा िवना परवाना  बेकायदेशीर �र�या चोरटी िव�� 

कर�याचे उ�ेशान े आ�थक फाय�ासाठी जवळ बाळगतांना 

िमळुन आला �हणुन गु�हा दाखल क�न  मा .पोिन सो .यांचे 

आदशेान े सफो/वाघ  यां�याकडे �दला. 
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6 ¯ÖãÓ›ü×»Ö ú 
®ÖÝÖ¸ü  

37/2022 

कलम 
324,323,5
04,506 

भादवी 

 �द. 

27/01/2022 

रोजी  चे 

17.30  

वाजता �याय 

नगर ग.न. 04 

औरंगाबाद 

�द.27/01
/2022 

रोजी 
23.27  

वा. 

�दपक मोरे�र 

नाईक, वय- 45 

वष� �वसाय- 

प��टगकाम, रा. 

�याय नगर 

ग�ली नंबर 04 

औरंगाबाद.  

िनितन  नावकर  
   पोह/   

216 

शेख   

नमुद ता वळेी व �ठकाणी   यातील �फया�दी यान े आम�या 

मोह��यात राहणारा मुलगा िनितन  नावकर यास मोबाईल 

दे�यास नकार �द�या�या कारणाव�न िनितन याने मला व 

माझा मुलगा �ितक यास िशवीगाळ क�न �या�या हातातील 

काहीतरी लोखंडी व�तुन े मा�या डा�ा डो�यावर मा�न 

जखमी केलेव माझा मुलगा �ितक यास हाताचापटाने 

मारहाण केली तसेच त ु जर पोिलसांत त�ार �दली तर मी 

तुला बघुन घईेल अशी धमक� �दली �हमुन 

7 ÃÖÖŸÖÖ ü̧Ö  गुरन-

25/2022क

लम 324 
323,506

भादंिव   

�द.26/01/20

22रोजी राञी 
9.00 

वाजे�या 

सुमारास 

कांचनवाडी 

औरंगाबाद 

�द.27/01
/2022 

रोजी 

14.52 वा 

केशव एकनाथ 

गायकवाड वय- 

54 वष� 

रा.कांचनवाडी 

औरंगाबाद  

कृ�णा शेषराव 

गायकवाड 

रा.समतानगर, 

कांचनवाडी, 

औरंगाबाद 

    पोह 
709 

गोड� 

खुलासा-नमुद ता�रख वेऴी व �ठकाणी यातील वर नमुद 

आरोपी कृ�णा शेषराव गायकवाड  याने �ाँपट�चा केस मागे 

घे असे �हणुन �फया�दीस मारहाण क�न �याचे हातात 

असले�या कडयान े �फया�दीचे डो�यात डा�ा बाजुस मा�न 

जखमी क�न मा�न टाक�याची धमक� �दली .वगरेै मजकुराचे 

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

पोउपिन सोनवणे यांनी गु�हा दाखल क�न पुढील तपास 

कामी पोह 709 गोड� यांचे कड े �दला. 

8 ‹´Ö 
¾ÖÖôãû•Ö 

62/2022 

कलम-379 

भादवी  

23/01/2022 

रोजी राञी 

10.00 त े�द  
24/01/2022

रोजी सकाळी 

06.30 वा 

वडगाव को. 

गट � 10   
 

�द 
27/01/2
022 

रोजी 
12.40 

वाजता 

रमेश िवनायक 

पाटील वय 48 

वष� धदंा खा. 

नोकरी रा. 

वडगाव को. गट 

� 10  ता. 

िज.औरंगाबाद  

अ�ात      पोह/ 
287 

भागडे  

 नमुद ता�रख वेळी व �ठकाणी याितल �फया�दी यांनी �फया�द 

�दली क�, 1) 15000/- मोटर सायकल MH-20-FF-6473 

TVS   का�या लाल पांढऱा पं�ा असलेली िजचा चेसीनबंर 

MD625FF15J1N07980 व इंिजन नंबर FF1NJ1110548 

असा असलेली जु.वा.�क.अं. अशा वरील वण�नाची माझी 

मोटर सायकल ही कोणी तरी अ�ात ���न े लबाडी�या 

इरा�ाने �वत: �या आथ�क फाय�ासाठी हँ�डललॉक तोडून 

चो�न नेली आह.े �हणुन गु�हा.... 

1
0 

‹´Ö 
¾ÖÖôãû•Ö 

63/2022 

कलम-363 

भादवी  

 �द.25/ 
01/2022 

रोजी 

सायंकाळी 
07.30  

वाजे�या 

दर�यानराह

�द 
27/01/2
022 

रोजी 
14.46 

वाजता 

शहीनाजबी 

ह�कम शेख  वय 

40वष� धदंा -

मजुरी  रा. - 

द�नगर 

रांजणगाव श.े 

अ�ात     पोउप

िन/बां

गर  

नमुद ता�रख वेळी व �ठकाणी याितल �फया�दी यांनी �फया�द 

�दली क�, माझी मुलगी नामे सा�दया ह�कम शेख  वय -17 

वष�  रा सदर  उंची-4 फुट,पाच इंच  रंग- सावळा, चेहरा- 

गोल, नाक  सरळ , डोऴे- काळे, केस- काळे लांब, बांधा- 

सडपातळ , अंगात- िपव�या रंगाचे टाँप व िपव�या रंगाची 

लँिग�स  , भाषा- मराठी �हदी बोलते .सोबत मोबाईल �  
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 Sd/- 

 ( ×¾Ö¿ÖÖ»Ö œãü´Öê ) 
ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ÝÖã®Æêü) 

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

�या घरातुन पु.  ता गगंापरु 

िज औरंगाबाद  

8793875181 अशा व�रल वण�ना�या मा�या मुलीस 

कुणीतरी अ�ात ���ने अ�ात कारणासाठी पऴवुन नेले 

आह.े तरी मा�या मुलीचा शोध होवुन सदर अ�ात ���स 

शासन �हाव.े �हणुन गु�हा.... 
 

1
1 

×•ÖÃÖß ग.ुर.न-ं 
25/2022 

कलम 279, 
337,338 

भादवीसह 
134, 184 

मोवाका 

�माण े

 �द. 
14/01/2022 

रोजी  16.00 

वा सुराना 

नगर �लॉट नं. 
33 

औरंगाबाद 

�द. 
27/01/2
022 

रोजी 

23.51 वा  

�दपक 

बाला�साद 

मुंदडा वय 23 

वष� धदंा-

िश�ण,रा 

सुराना नगर 

राज�� मेने यांचे 

घरात भा�ान े

औरंगाबाद  

�ॅ�टर �ं. 
MH20-CR-

0834 चा 

चालक पुण� 

नाव प�ा 

माहीत नाही 

- -   पोह/ 
921 

ि�ह.ए

म. 

राठोड 

न े.  

खुलासा - नमुद ता.वे.व.�ठ. यातील �फया�दी व �याची आई 

असे मोसा. �ं.MH20-DS-1922 िहरो ह�डा वर बसुन जात 

असतांना यातील �ॅ�टर �ं. MH20-CR-0834 �या 

चालकांनी �या�या ता�यातील  �ॅ�टरहा भरधाव वगेान े

िन�काळजीपणे, हलगज�पण ेचालवुन �फया�दी�या मोसा. ला 

उज�ाबाजुन े जोराची धडक दवेुन �फया�दीस गभंीर जखमी 

कर�यास कारणीभुत झाला आह ेव घटना�थळावर न थांबता 

जखमीना ंमदत न �ॅ�टर सह पळुन गेला �हणुन मा.पोिन.सो 

यां�या आदेशान े गु�हा दाखल क�न पुढील तपास कामी 

पोह/921 राठोड यांचे कडे �दल ेकरीता न�द.  

1
2 

¤üÖî»ÖŸÖÖ 
²ÖÖ¤ü 

ग ुर न :- 
09/2022 

कलम 379  

भा.द.िव 

�दनांक 
29/12/2021 

रोजीचे 

12.30 त े

03.35 वा 

दर�यान 

करोडी RTO 

आँ�फस                                   

जवळ ता िज 

औरंगाबाद. 

�द. 
27/01/2
022 

रोजी 
14.25 

वा. 

िस��ेर 

�ाने�वर 

बनसोड़े वय 25 

वष� धंदा 

खा.नौकरी रा 

सावरगांव हडप 

ता िज जालना 

ह.म.ुरांजणगांव 

(शे.प)ु ता 

गगंापुर िज 

औरंगाबाद. 

 अ�ात   35000/- 

मो.सा. 
MH 21 
AW 
6053 

िहरो 

कंपनीची 

एच.एफ.

िडल�स 

का�या 

रंगाची    

  सफौ 

राठोड 

नमुद ता वळेी व �ठकाणी .यातील �फया�दी ह े  �दनांक -

29/12/2021 रोजीच ेदपुारी 12.30 वा.सु. सोबत �यांचा िम� 

नामे उमेश राउत अस े दोघे भागंसी माता गड पाहणेसाठी 

�यांची मो.सा.MH21AW 6053 िहरो कंपनीची 

एच.एफ.िडल�स का�या रंगाची िहवर बसुन गेल े व गड 

पा�ऩ आ�यानंतर अंदाज े 03.35 वा.स.ु गाडीजवळ आल े

असता,�यांना �यांची गाडी �दसुन आली नाही.ितचा आज 

पावेतो आजूबाजूला व प�रसरात शोध घेतला �दसुन आली 

नाही.�हणुन गु�हा दाखल क�न पुढील तपास कामी 

मा.पो.िन.सो.यांच ेआदशेान ेसफौ राठोड यां�या कड े�दल.े  
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