
yksgekxZ ukxiqj ftY;krhy nk[ky xqUg;kph ekghrh- Hkkx  1 rs 5  fnukad 04-03-2018 

v- 

Ø 

iks-LVs- 

x-qj-ua 

xqUgk ?kM- 

tkxk 

xq-?kM-rk- 

osG 

xq-nk-rk- 

osG 

fQ;kZnhps uko vkjksih xsyk eky feGkyk 

eky 

gdhdr 

 

riklh 

veynkj 

1 vdksyk  

197@18 

dye 

379 

Hkknoh 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

Vsªu ua- 12105 

fonHkZ ,Dl- ps 

dksp ua- ,l@6 

cFkZ ua- 1 o:u 

js-LVs- vdksyk 

;sFks xkMh mHkh 

vlrkauk- 

22-02-18  

10-30 ok- 

04-03-18 

06-38 ok- 

‘;ke y{e.k pUUks] 

o; 66 o”ksZ] jk- 141 

lgdkj uxj] [kkeyk] 

lksusxko jksM] ukxiqj- 

vKkr ,dq.k 7]499 :- 

,d fyuksok da- eksckbZy ekW- 

ua- ds 5 Iyl] IMEI No. 

863176032266730 

fd- 7499@&:- 

fujad v’kk izdkjs vkgs dh] ueqn rk- osGh o 

fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn xkMhus 

eqacbZ rs ukxiqj vlk izokl dfjr vlrkauk 

xkMh js-LVs- vdksyk ;sFks mHkh vlrk R;kapk 

pkTkhZaxyk ykoysyk ueqn o.kZukpk eksckbZy 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus pks:u usys o:u 

lcc vijk/k nk[ky- 

iksuk 

930 

2 pkGhlxko

-68@18- 

dye-

379 

 Hkknaoh 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

Vsªu Mk-12105 

fonHkZ ,Dl- ps 

tujy MC;krqu 

js-LVs- pkGhlxko- 

xkMhr p<r 

vlrkauk 

28-02-18 

00-45 

04-03-18 

00%22 ok 

izoh.k fnudjjko 

cksi’ksêh o; 61 o”ksZ  

jk- xksiky uxj 

vejkorh eks- ua-

7058481744 

vKkr ,dq.k 8]034 :- 

,d  eksVksjksyk da-pk eksckbZy 

ekW-u-a ,ih@3760,@bZ 7ds8  

T;kr fle ft;ks ps T;kapk eks-

dz- 9158547774 T;kpk 

vk;-,e-bZ-vk;-dz 

358956063579917 fd- 

8]034@& : 

fujad Ukeqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

etdwj g;k ?kVuk rkj[ksl osGh o fBdk.kh js-

LVs-pkGhlxko rs cMusjk vlk jsYos izokl 

dfjr vlrkuka izoklknjE;ku dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus xnhZpk Qk;nk ?ksoqu ueqn eksckbZy 

pks:u usyk- 

fVi%& js-LVs-cMusjk ;sFkqu bZesy Onkjs izkIr 

>kY;kus vkt jksth xqUgk nk[ky- 

iksgok 

120 

nkeksnj 

3 uanqjckj 

 68/18 
dye 

379,34 

IPC 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

Vzsu ua- 

59014 vi 

HkqlkoG lqjr 

xsY;koj js-

LVs-veGusj 

IyWVQkWeZ ua- 

1 oj 

03-03-18  

21-30 ok- 

04-03-18 

15-35 ok- 

ujsanz Nxu xOgk.ks 

o; 45 o"ksZ] /kank 

ukSdjh jsYos xkMZ] 

jk- vk;ks/;k uxj] 

veGusj] ft 

tGxkao 

nksu 

vKkr 

la'kbZr 

ble 

,dkus 

ftUl 

iWUV Vh 

'kVZ 

?kkrysy

k o; 

vankts 

25 rs 

30 o"ksZ 

o;ksxVk

rhy 

nksUgh 

lGikr

G 

,dq.k 8]000 :- 

,d ft;ks ,y-ok;-,Q 

daiuhpk eksckbZy R;kr 

ft;ks fle ua- 

7021817250 fder 

8000@& : 

fujad ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh gs js-LVs- veGusj ;sFkqu xkMh 

59014 vi xsY;koj IyWVQkWeZ ua- 1 

o:u tkrkauk ueqn o.kZukps nksu vKkr 

blekus R;kaps ueqn o.kZukpk eksckbZy 

eqn~nke yckMhus pks#u usys Eg.kqu 

xqUgk nk[ky 

mf'kjkps dkj.k & nq:{ks= veGusj 

;sfFky tk- dz-08@18 fn 04@03@18 

vUo;s xqUg;kps dkxni= izkIr >kysus 

HC 

734  
fude 

 



4 मनमाड 

171/18 कलम 
379 IPC    

xqUgk izdkj 

jks[k :Ik;s 

pksjh 

  

टे्रन नं.12106 

अप विदर्भ 
एक्स मागील 
जनरल डब्यात 
रे.स्टे. मनमाड 

येण्यापुिी 

04/03/18 

चे 01.50 

िा 

04/03/18  

12/12 िा 
शेख यासीन शखे 

इस्माईल िय 46 िर्भ 
व्यिसाय रेडीमेड 
कपड्याचा व्यापार 
रा. तलेीपुरा नांदरुा 
खुदभ िाडभ नं.13ता. 
नांदरुा जज. बुलढाणा 
मो.न.ंनंबर नमुद 

नाही. 

vKkr ,dq.k 38]000 :- 

रोख रू.38,000/- रू.(2000च्या 
05नोटा,500च्या 56नोटा) असा 
एकुण कक. 38,000/- रू.चा 

माल 

fujad नमुद ता. िळेी ि ठिकाणी यातील कियाभदी 
मजकुर  नमुद टे्रन ने रे.स्टे. नांदरुा त े
कल्याण असा प्रिास करीत असतांना त्याच्या 
झोपेचा घेिुन कोणीतरी  अज्ञात इसमान े
त्याच्या पँन्टच्या खखशातील िॉच पाकीट 
मधील रोख रूपये मुद्दाम लबाडीने चोरट्यान े
चोरुन नेले. बाबत तक्रार िरुन 
गु.र.नं.254/2018 कलम 379 IPC प्रमाण े

दाखल  

पो.ना 
546 

बािस्क
र 

5 मनमाड 

172/18 

कलम 
379 IPC        

xqUgk izdkj 

ysMht 

ikmp pksjh 

  

टे्रन न.ं17618 अप 
तपोिन एक्स च े
कोच नं.D/5 

मध्ये गाडीत 
चढत असतांना 

रे.स्टे. 
लासलगांि येथ े

03.03.18   

िेळ नमुद 
नाही. 

04.03.18  

12/53  िा. 
स्िाती प्रशांत िािळे 

िय34िर्भ व्यिसाय 
घरकाम रा. लालचक्की 

हनुमान टेकडी 
उल्हासनगर 04 

ता.रामगड जज.िाण े

मो.न.ं9820018978 

vKkr ,dq.k 18]500 :- 

एक चॉकलेटी रंगाची लेडीज पाउच त्यात 

रोख रू.3,500/-रू.व एक रेडमी 

कंपनीचा मोबाईल त्यात जजओ जिम 

नं.9820018978 जक.15,000/-

रू.अिा एकुण जकं.18,500/-रू. चा 

माल 

fujad नमदु ता. वेळी व जिकाणी यातील जियाादी मजकुर  टे्रन न.ं17618 

अप तपोवन एक्ि चे कोच नं.D/5 मध्य ेगाडीत चढत अितांना 

रे.स्टे. लािलगांव येथे त्याचे नमदु वणानाचे लेजडजपिा व रेडमी 

कंपनीचा मोबाईल  कोणीतरी  अज्ञात  चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने  

चोरुन नेले  यावेळी रे.पो.स्टे. इगतपुरी येथुन  ईमले ने गुन्ह्याच े

कागदपत्र प्राप्त झाल्याने  दाखल  

पो.ना 
1070 

रािोड 

6 मनमाड 

173/18 

कलम 
379 IPC     

xqUgk izdkj 

lWxcWx pksjh 

  

टे्रन नं.12117 

dn  गोदािरी 
एक्स चे कोच 
नं.D/1 मध्ये 
प्रिासात गाडीत  
रे.स्टे. नाशशक 

रोड ते ननिाड 
दरम्यान, 

.03/03/18 

चे िेळ नमुद 
नाही. 

04/03/18  

17/02  

िा. 

राजेंद्र संक्र्ाजी 
र्ालेराि ,िय. 

38िर्भ , धंदा- खाजगी 
नोकरी, रा. कंुदेिाडी, 
ता. ननिाड. जज. 

नाशशक  

मो.न.ं7028010711, 

9730562335 

vKkr ,dq.k 30]600 :- 

एक काळ्या  रंगाची िॅगबॅग त्यावर 

CAMBRIDG. चे नाव अिलेले जकंमत 

800/-रुपये, त्यात  एक काळ्या रंगाचा 

लॅपटॉप जलनवेो कंपनीचा मॅक नंबर माहीत 

नाही  जक.28,000/-रूपये, चॉकलेटी 

रंगाचा शटा व राखाडी रंगाचा पटँ, जकंमत 

1800/- रुपये, अिा एकुण 

जकंमत.30,600/-रू. चा माल 

fujad नमदु ता. वेळी व जिकाणी यातील जियाादी मजकुर टे्रन न.ं12117 

dn  गोदावरी एक्ि चे कोच नं.D/1 मध्य ेप्रवािात गाडीत  रे.स्टे. 

नाजशक रोड ते जनिाड दरम्यान त्याचे नमदु वणानाचे िगॅबगॅ ही 

टॉयलेट जवळ टांगली अितांना ती  कोनीतरी अज्ञात चोरट्याने 

गाडीतील प्रवाशांच्या गजदाचा िायदा घऊेन मदु्दाम लबाडीने  

चोरुन नेले जियाादी ह ेिमक्ष पो.स्टे. ला हजर होउन लेखी जियााद 

जदल्याने   

HC/ 

247 

सोनिन े  

7 मनमाड 

174/2018 

कलम 379 

IPC  

xqUgk izdkj 

ilZpksjh 

 

टे्रन नं.12131 दादर 

िाईनगर एक्ि च े

कोच नं.A/1 बथा 

नं.43 वरून रे.स्टे. 

जशडी येण्याचे एक 

ताि अगोदर 

जद.04/03/201

8 चे 03.00 वा 

04/03/2018 

चे  22.50  वा. 

जशल्पी कुमारी जचत्तरंजन 

शमाा , वय. 25वर्ा , धंदा- 

खाजगी नोकरी, रा. िेक्टर 

नं.10 ता. जनिाड. जज. 

नाजशक  मो.नं. 

9920729568, 

9619415768 

अज्ञात ,dq.k 31]000 :- 

एक लडेीज पिा त्यात1) 05 ग्रॅम 

वजनाचे िोन्ह्याचे कानातल े

जक.15000/-रू 2) मोटो GS मोबाईल 

त्यात एअरटेल जिम 9987363033 

जक.7000/-रू, 3) रोख 9000/-रू, 4) 

पॅन काडा, आधार काडा, वोटर काडा, 

बॅकेचे डेबीटकाडा, bank of india व 

SBI चे 5) जचत्तरंजन शमाा याचंे  पॅन 

काडा, आधार काडा, वोटर काडा, 

घराच्या चाब्या, IIBF काडा अिा 

एकुण जकंमत.31000/-रू. चा माल 

fujad नमदु ता. वेळी व जिकाणी यातील जियाादी मजकुर ह ेनमदु 

टे्रन व नमदु कोच व बथा वरून   दादर ते जशडी अिा झोपनु 

प्रवाि करीत अितांना जियाादी यांना जाग आली अिता 

त्यांच्या बथावर िेवलेली लेडीज पिा आतील िामानािह 

जदिुन आली नाही तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या झोपेचा  िायदा घेऊन 

मदु्दाम लबाडीने  चोरुन नेले बाबत  

PN 

1070 

रािोड 



8  मनमाड 
ग.ुर.नं 

175/2018

कलम  

379 IPC 

xqUgk izdkj 

ilZpksjh 

 

टे्रन नं.12131 

दादर िाईनगर 

एक्ि चे कोच 

नं.S/2 बथा नं.14 

वरून रे.स्टे. जशडी 

येण्याचे एक ताि 

अगोदर 

जद.04/03/20

18 चे 03.00 

वा 

04/03/2018 

चे  23.35  वा. 

राजेश हररचरन पािक , 

वय39 वर्ा  रा. महाड 

अपाटामेन्ह्ट रूम नं.401 

4th floor भोिले नगर 

गणपती मंदीर जवळ 

बदलापरु जज.िाणे मो.नं. 

09937158461 

अज्ञात ,dq.k 29]000 :- 

 एक लेडीज पिा पाढऱ्या गलुाबी 

रंगाची जक.500/-रू, त्यात एक 

लेिोन  कं.चा मोबाईल त्यात 

वोडािोन जिम 7045403338 

जक.7000/-रू, 3) रोख 22000/-

रू, आधार काडा,   डेबीटकाडा, 

ड्रायव्हींग लायिन्ह्ि, पत्नीचे वोटर 

काडा, घराचे व गाडीचे चाबी  अिा 

एकुण जकंमत.29000/-रू. चा माल 

 

fujad  नमदु ता. वेळी व जिकाणी यातील जियाादी मजकुर हे 

पत्नी व पररवारािह  नमदु टे्रन व नमदु कोच व बथा 

वरून   कल्याण ते जशडी अिा झोपुन प्रवाि करीत 

अितांना  बथा वर िेवलेली वररल वणानाची लेडीज 

पिा आतील िामानािह  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

त्यांच्या झोपेचा  िायदा घेऊन मदु्दाम लबाडीने  चोरुन 

नेले बाबत तक्रार जदल्याने  दाखल  

PN  

484 मोरे 

9 ukf’kdjksM 

86/18 

us 379 

ipc   
xqUgk izdkj 

jks[k :i;s 

pksjh 

jsYos LVs’ku 

ukf’kdjksM 

cqfdax vkWfQl 

toG 

04-03-18 

04-00 ok- 

04-03-18 

09-56 ok- 

 

vkPNsyky feBkbZyky 

pOgk.k o; 23 o”kZ 

jkg- xksjsokMh ‘kkL=j 

uxj ukf’kdjksM 

vKkr ,dq.k 4]500 :- 

jks[k 4500 :- 

 

fujad ;krhy fQ etdqj gs jsYos LVs’ku uk-jksM 

;sFkhy cqfdax vkWfQl e/;s fQ;kZnh gs >ksiys 

vlrkauk dks.krjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnh 

;kapk >ksispk Qk;nk ?ksoqu eqnnke yckMhus 

pks#Uk usys vkgs- lnj vijk/k dye 379 

Hkk-n-oh izek.ks nk[ky-  

iksuk 

331 

‘ks[k 

10 ukf’kdjksM 

87/18 

us 379 

ipc   
xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

Vªsu vi iapoVh 

,DLk~- ps dksp 

ua- Mh@2 e/;s 

p<r vlrkauk 

jsLVs uk-jksM 

04-03-18  

07-05ok- 

njE;ku 

04-03-18  

19-30 ok 

vkseukjk;.k JhoRl 

iaMhr o; 29 o”kZ 

jkg- xksfone caxyk 

fueZyk dkWyuh vkaun 

lkxj ikdZ ‘kstkjh 

Onkjdk ukf’kd 

vKkr ,dq.k 33]699 :- 

1½ lWelax uksV 3 usvks da-pk 

dkG;k jaxkpk eksckbZy R;kpk 

vk;,ebZvk; ua- 

3516650694232882 

R;kr ,vjVsy da-ps fle ua- 

9420905840 fd- 

22700 :- 

2½ jsMeh uksV 4 da-pk 

ika<&;k jaxkpk eksckbZy R;kr 

ftvks da-ps fle ua- 

9284745055 R;pk 

vk;,ebZvk; ua- 

866257036396538 

R;kph fda- 10999 :- vlk 

,dq.k 33]699 :-eky 

 

 

fujad ;krhy fQ;kZnh etdqj ;kaph vkbZ  nknjZ vlk 

izokl dj.;kdjhrk jsLVs ukf’kdjksM ;sFks vkys 

vlrk ueqn xkMhe/;s p<r vlrkauk fQ;kZnh 

;kaP;k vkbZP;k ilZph pSu m?kMqu ueqn 

o.kZukps nksu eksckbZy izoklh yksdkaP;k xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV; pks#Uk 

usyk vkgs- lnj vijk/k dye 379 Hkk-n-oh 

izek.ks nk[ky-  

eiksgok

345 

pOgk.k 



11 ukansM 

CR NO 

272/18 

cctns 

No318/18 

U/S 

379,34 

IPC   

xqUgk izdkj 

jks[k :i;s 

pksjh 

 

टे्रन नागरसोल -

तिरूपिी 

EXPगाडीचे 

जनरल डब्बयाि 

झोपले असिा 

रे.स्टे.पेडगाव 

03/03/2018 

11.30वा 

04/03/2018  

19.46     वा. 

बाळासाहेब तनवृत्ती 

साळवे  वय- 35वरे्ष, 

धंदा- ड्रायव्हर,रा- 

पानगाव िा- रेनापुर तज. 

लािुर मो.न 

8847743220 

1)राजजवर

जिंग 

चरणजिंग 

जढल्लो, 

वय-

32वरे्,रा- 

नकोदर 

जज.जालंधर 

(पंजाब)  

2) 

राजेशकुमार 

पे्रमजिंग 

परमार,वय- 

45 वरे्,रा- 

नडोल 

ता.गडशंकर 

जज.हुशारपरु 

(पंजाब ) 

vVd rk-

osG 04-

03-18 ps 

19-46 

,dq.k 500 :- 

एक  500रू.दराची नोट एकुन 

500रु. 

एक  

500रू.द

राची नोट 

एकुन 

500रु. 

वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील जि" ह ेऔरंगाबाद 

ते पानगाव अिा नागरिोल -जतरूपती EXPगाडीचे 

जनरल डब्बयातुन झोपनु प्रवाि करीत अितांना 

रे.स्टे.पेडगाव येथे यातील दोन आरोपी यांनी िगंनमत 

करुन जखशातील 500/- रु.दराची नोट चोररन नेली या 

बाबत गुन्ह्हा दाखल करुन गुन्ह्हयाचा तपाि कामी 

मा.प्रभारी अजधकारी िो.यांचे आदेशाने PC 981 

बारजनशी मािा तीने गुनहयाचे मऴुकागद पत्र HC 368 

डावरे यांचे कडे देण्यात आला आहे. 

 पो.हवा. 

368 

डावरे  

12 ukansM    

273/18  

U/S 

379,34 

IPC   

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vªsu ua- 11402 

vi uafnxzke 

,Dl ps tujy 

dksp e/;s p<r 

vlrkauk  

04-03-18 

17-15 ok 

04-03-18 

21-07 ok 

izdk’k flrkjke f’kaUns 

o; 34 o”kZ jk-f’kaUns 

lkS-fey okaxh jksM 

ijHk.kh eks-ua- 

784301490 

vKkr ,dq.k 8]100 :- 

,d fOgoks d-pk eksckbZy 

fle ua-8329167069 fd-

7]500 :]16 thch eseksjh 

dkMZ 600 : vlk ,dq.k 

8]100 : pk eky- 

 

fujad Ukeqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

etdwj gs ukansM rs ijHk.kh vlk jsYos izokl 

dj.ks djhrk ueqn xkMhr p<r vlrkauk 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus xnhZpk Qk;nk ?ksoqu 

R;kpk iWUVP;k f[k’kkrhy ueqn o.kZ.kkpk 

eksckbZy pks:u usyk- 

 

iksgok 

472 

dkacGs 

13 vkSajxkckn 

169/18  

379  IPC 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रेस्टे औरंगाबाद 

बुकींग काऊंटर 

समोर 

04.03.18 

03.00 वा 

04.03.18 

08.17वा 

रेस्मा तनसार बेग वय 19 

धंदा गृहनी रा. रहेमानी 

कॉलनी औरंगाबाद मो. 

नं. 9765264912 

अज्ञाि ,dq.k 10]490 :- 

एक समसगं गॅलक्सी J7 

मोबाईल तक. 10490/- रू. 

याचा IMEI NO 

353632092811820 असा 

आहे. 

तनरंक नमुद िा. वेळी व तिकाणी यािील तियाादी ह्या 

रेल्वे ची तिकीट काढि असिाना बाजुला 

िेवलेला मोबाईल िोन त्याची नजर चुकऊन 

कोणीिरी अज्ञाि इसमाने चोरून नेले बाबि लेखी 

िक्रार तदले वरून वरील प्रमाणे गुन्हा दाखल  

HC-

995 

jkBksM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 vkSajxkckn 

170/18 

379 ,34 

IPC   

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रेल्वे स्टेशन 

औरंगाबाद PF 

No 2 वर तशडी - 

तसकंद्राबाद 

EXP चे जनरल 

डब्याि चडिांना 

27/02/2018 

0२.०५ वा 

04/03/18 

11.33 वा 

श्री, शेख जावेद शेख मिुा 

वय – 25   धंदा – नौकरी 

रा. जडव्हीजन वका  शॉप 

ST महामंडळ 

औरंगाबाद मो. न. 

9561990344 

अज्ञाि ,dq.k 16]999 :- 

एक VIVO  V – 5  गोल्डन 

रंगाचा मोबाईल त्याि 

आयतडयाचे तसम न 

7057015103 IMEI No –  

864691031259403  तकमंि – 

16,999/- 

तनरंक यािील तियाादी हे नमुद टे्रन मध्ये टढि असिा 

अज्ञाि चोरट्याने गरदीचा िायदा घेवुन त्यांचे 

पॅन्टचे तखशािील मोबाईल चोरुन नेला  

 WNK-

1039 

f’kaUns 

15 vkSajxkckn 

171/18 

379,34  

IPC xqUgk 

izdkj 

ikWfdV pksjh 

 

टे्रन हैद्राबाद 

पँसेंजर मध्ये 

रेल्वे स्टेशन 

जालना येथुन 

गाडी सरुू 

होिाच कोच न 

S/3 बथा न 46 

गाडीि 

सडंासाकरीिा 

जाि असिांना 

03/03/2018  

वेळ नमुद 

नाही 

04/03/18 

13.07 वा 

श्री, िय्यद करीम िय्यद 

अलील वय – 54 वरे् 

धंदा – व्यविाय रा. घर न 

19/3/262/F/4/A/B 

न्यु SE रेड्डी नगर 

हैद्राबाद मो. न. 

7330769142 

caVh 

fnyhi 

lksudqljs 

o; 21 

o”kZ jk-

vkacsMdj 

okMZ 

ukansM 

vVd 

rk-osG 

13-48 

 

,dq.k 10]000 :- 

रोख 10000/- रू, आधार काडा, 

ड्राव्हींग लायसनं्स, आरसी बुक 

बाईक व कारचे, पॅन काडा, 

साऊदी लायसनंस असे एकुण 

10000/- रू चा माल. 

तनरंक यािील तियाादी मजकूर हे नमुद गाडीने जालना िे 

हैद्राबाद असा प्रवास करीिा असिांना  प्रवासा 

दरम्यान सदर गाडीि रेल्वे स्टेशन जालना येथुन 

सटुिाच तियाादी यांचे खीशाि िेवलेले मनी 

पॉकीट रोख रूपये व आिील कागदपत्रासह 

त्याची नजर चुकून चोरून नेले असे समजले वरून 

त्यांनी आरोपीस िाबडिोब पकडले सदर आरोपी 

सोबि आजुन िीन ईसम होिे त्याने चोरलेले 

पाकीट त्याचे साथीदाराकडे देऊन िे गाडीिुन 

उिरून पळून गेले. तियाादी यांनी पकडलेल्या 

ईसमास रेल्वे पोलीस िाणे परळी वै. येथे 

पोलीसांचे िाब्याि तदले.  

HC-

172 

<oGs 

16 vkSajxkckn 

173/18  

379  ipc 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

टे्रन सचखंड  

एक्स. 

चेसमोरील 

जनरल डब्या 

जवळ रे.स्टे 

औरंगाबाद . 

04.03.18 

11.40वा. 

04.03.18 

17.46वा 

डॉ प्रशांत जशविांबराव 

धळेु वय31वर्ा रा. B-13 

रेणकुा परुम गट क्र.104 

िातारा पररिर 

जबडबायपाि औरंगाबाद  

9167270002 

अज्ञाि ,dq.k 32]999 :- 

एक वनप्लस कं. मोबाईल 

तकंमि 32999/रु IMEI 

No.865124033974876,8651

24033974868 त्याि IDEA 

तसमं 8806712300 

तनरंक यािील तियाादी हे नमुदटे्रन मध्ये आपले 

नािेवाईकास बसतवि  असिा अज्ञाि चोटाायने 

त्यांचे पॅन्टेचे तखशािील मोबाईल गदीचा िायदा 

घेवुन चोरुननेला आहे वरुन नमुद प्रमाणे गुन्हा 

दाखल करुन प्रथम खबरी ररपोटा मा. नय्यालयाि 

पाितवि आहोि िसेच गुन्ह्याचा पुढील िपास 

NK 255सोपने यांचेकडे देण्याि आला  

NK-

255 

lksius 



yksgekxZ ukxiqj ftY;krhy nk[ky xqUg;kph ekghrh- Hkkx  6  fn-  04 03- 18 

 

 

 

 

ftY;krhy nk[ky exZ ckcr ekfgrh 

      

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh                              

 

v- 

Ø 

iks-LVs- 

x-qj-ua 

xqUgk ?kM- 

tkxk 

xq-?kM-rk- 

osG 

xq-nk-rk- 

osG 

fQ;kZnhps uko vkjksih xsyk 

eky 

feGkyk 

eky 

gdhdr 

 

riklh 

veynkj 

1 ijGh oS-  

C- 01/18  

U/S 

(20),(B), 

(C) 

NDPS 

ACT  

 

js-LVs- ijGh 

oS ih-,Q 

ua- 3 ps 

if’pesl  

04-03-18 

12-30 ok 

04-03-18 

16-35 ok 

ljdkj rQZs liksfu 

lafni vUukth 

xksaMk.ks o; 37 o”kZ  

use-jsiksLVs ijGh oS- 

iqaMyhd ckiqjko 

eq[kls o; 45 o"kZ 

jk- dkjsiqj rk- jsukiqj 

ft- ykrqj vVd 04-

03-17 ps 16-35 

ok- 

  

- 

 

,dq.k 24]300#& :- 

,d dkG;k jaxkph eksBh cWx fd- 

300:] R;kr fioGs lsyksVsi 

xqaMkGysys pkj ikWdsV xkatk otu 

8 fdyks 766 xzke  fd- 

24]000:- vlk ,dq.k 

24]300:- pk eky- 

 

Ukeqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

etdwj gs vkiys LVs’ku M;qVhoj xLr 

djhr vlrkauk ;krhy ueqn vkjskih gk  

vkiys toG eknd inkFkZ ckGxr 

vlrkauk csdk;ns’khj fjR;k feGwu vkys 

o:u xqUgk nk[ky-  

 

liksfu 

lafni 

vUukth 

xksaMk.ks 

va-

dza- 

js-iks-LVs- exZ dza-

dye 

e;r ?kM-tkxk e;r ?kM-      

rk-osG 

e;r nk[k- 

rk-osG 

fQ;kZnh@ [kcj 

ns.kkj 

e`rdkps uko gdhdr riklh 

veynk

j 1 मनमाड AD 

No.14/201

8 us 174 

crpc 

रे.स्टे. मनमाड 
पोल न.ं166जिळ 

ईलेक्ट्रीक ऑकिस 
समोर औरंगाबाद 
लाईन च ेजिळ 

04/03/18 

चे 10/25 

िा. पिुी 

04/03/18      

16/38िा 
ऑन डयुटी 

DYSS,रे.स्टे. 
मनमाड 

सुरेश रामर्ाऊ पिार,  
िय 45 िर्भ , रा. 

टाहाकडरी ता. अकोले , 
जज. अहमदनगर, 

िरील ता.िेळी ठिकाणी यातील मयत हा टे्रन 
नं.12716अप सचखंड एक्स न ेप्रिास करीत असतानंा  
रे.स्टे. मनमाड येथुन गाडी चाल ुझाल्यािर गाडीतुन 
पडुन जागीच मरन पािले  

ASI/ 

122 

िाकुर 

v-dz- js-iks-LVs ps uko Xkq-ja-ua- o dye vkjksih vVd fnukad o osG vkjksihps uko 

1 vdksyk vi dza- 189@18 dye 392 ]34 Hkknfoa vVd rk-osG 04-03-18 ps 16-34 x.ks’k e/kqdj fVdkj o; 38 o"kZ jk- vkse eaxy dk;kZy;k lseksj ckGkiqj ukdk vdksyk 

2 मनमाड  ACR NO.256/2018 us 379 ipc ठदनांक 04/03/2018 चे  19/40 िा. राजेंद्र शसगं मानशसगं पिार िय.35िर्भ, रा. ब्लॉक नं.4201सुरेसर नगर र्ोपाल . 

3 vkSajxkckn 

 

ACR NO 171/18 379  IPC ठदनांक 04/03/2018 चे  13/48 िा. caVh fnyhi lksudqljs o; 21 o”kZ jk-vkacsMdj okMZ ukansM  

 
4 ukansM 

 

ACR NO 272/18 379,34  IPC vVd rk-osG 04-03-18 ps 19-46 1)राजजवरजिंग चरणजिंग जढल्लो, वय-32वर्े,रा- नकोदर जज.जालंधर (पंजाब)  

 2)राजेशकुमार पे्रमजिंग परमार,वय- 45 वर्े,रा- नडोल ता.गडशंकर जज.हुशारपरु (पंजाब ) 

5 ijGh oS-  C- 01/18  U/S (20),(B), (C) NDPS ACT  

 

vVd rk-osG 04-03-18 ps 16-35 iqaMyhd ckiqjko eq[kls o; 45 o"kZ jk- dkjsiqj rk- jsukiqj ft- ykrqj 


