
yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy nk[ky Hkkx 1 rs 5 [kkyhy xqUgs fnukad 10-03-2018 

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 ukxiqj 

362@18 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

js-LVs-ukxiqj 

esuxsV ps 

frdhV dkmVaj 

o:u 

09-03-18 

23-30 ok- 

10-03-18 

00-38 ok-  

eqDdje 'kSQh eks- 

‘’ksj] o; 36 o"kZ] 

/kank dkjisVaj ] jk- 

gkml ua- fM 103  

vcqy Qsty ,UDyso 

ikVZ 2 tkeh;k  uxj 

fnYyh eksua- 

9717374197 

vKkr ,dq.k  8000 : 

,d jssM fxzu jaxkph fiBBq cWx 

R;kr ikp tksMh diMs fda- 

2000 : nksu ,Vh,e dkMZ 

bMh;u] itkac uW’kuy cWdasps 

rlsp iWudkMZ] Mªk;Oghax 

yk;lUl] oksVj vk;Mh dkMZ] 

jks[k 2000 : owM dVj 

e’khu] dk=h] gkrksMk vkjh] rhu 

dVj CysM] ,e fMªy e’khu] 

LVkjfcV fd-4000 : vlk 

,dq.k 8000 :  

fujad 

 

ueqn rk- osGh o Bhdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 

js-LVs ukxiwj ps esuxsV dkmVaj o:u ukxiwj rs 

dsjyk tk.ks djhrk frdhV dk<r vlrk 

frdhV dk<wu >kys oj ekxs oGwu ikfgys 

vlrk R;kauk R;kaph ueqn o.kZukph fiBBw cWx 

vkrhy lkekuklg fnlwu vkyh ukgh 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnhps 

utjpwdhpk Qk;nk ?ksowu eqnnke yckMhus 

pks:u usyh-  

fVi%& fQ;kZnh gs iksLVsyk Lorgk gtj 

>kY;kus  

 

iksuk 

308 

lkoth 

2 js-LVs ukxiqj 

vi ua      

363@18 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

xkMh ua 

12289 nqjkarks 

,Dl dksp ua 

,@3 cFkZ ua 

24 o:u js-

LVs- vtuh 

;sFks 

10-03-18 

ps 07-00- 

ok-  

10-03-18 

ps 08-55 

ok- 

gseyrk 'kke 

Ncykuh  o;   

38 o"kZ] jk- vkse 

fuokl eqacbZ  eks ua- 

9820060667 

vKkr ,dq.k  80]990 : 

,d ysMht gWUMcWx fda 

15000 :],d flYoj jaxkpk 

ok;ysV fda 2000 :]jks[k 

10000 :],d vk;Qksu 8 

da pk eksckbZy dkGs jaxkpk  

IMEI No 

356704082455996] ua 

9820771177] fda 

53990 :]nksu dzsMhV 

dkMZ]Mªk-yk;lUl vlk ,dw.k 

80]990 : pk eky 

fujad ueqn rk- osGh o Bhdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

gs  ueqn xkMhus eqacbZ rs ukxiwj vlk 

izokl dfjr vlrk js LVs vtuh ;sFks 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksowu uewn  ysMht gWUMcWx  

vkrhy lkekuklg pks:u usyh- 

fVi----ykxyhp 

 

Psi  
ikaMs 

3 cMusjk 

133@18 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vzsu 12834 

vgenkckn 

,Dl ps dksp 

ua ,l 3 cFkZ ua 

1 o 2 o:u 

jsLVs cMusjk 

;s.ksiwohZ 10 

feuhVs vxksnj 

09-03-18 

osG ueqn 

ukgh 

10-03-18 

10-45ok 

 

 

dYiuk fgrs’k nslkbzZ 

o; 57 /kank ?kjdke 

jk 74@24 ijs’k 

etwwnk jksM oS’kkyh 

iYyh dydRrk 

vKkr ,dq.k  10]000 : 

,d eksVksth da- eksckbZy dkG;k 

jaxkpk ,;jVsy 9330897519 

o ft;ks ua 700359537 fd 

10]000 : 

fujad ojhy rk osGh o fBdk.h ;krhy fQ;kZnh gs 

ueqn Vsªu us gkoMk rs vgenkckn  vlk 

izokl djhr vlrkauk js LVs cMusjk ;s.ksiwohZ 

R;kaph ueqn oZ.kukps eksckbZy fQ;kZnh ;kaps 

>ksispk Qk;nk ?ksowu dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus pks:u usys-  

ASI  
439 

lkoGs 



4 vdksyk  

215@18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

Vszu ua- 12720  

gSnzkckn vtesj  

,Dl- ps dksp ua- 

ch@bZ 1 cFkZ ua- 

25] 30 o:u  

/kkoR;k xkMhr js- 

LVs- vdksyk  

;s.ksiqohZ- 

15-02-18  

ps osG 

ueqn  

ukgh- 

10-03-18 

ps 19-27 

ok- 

 

eukstdqekj /kujkt 

iVsy] o; 30 o”ksZ 

jk- 3&110 

uhtkeisB fOgyst] 

esMpy] ft- 

gSnzkckn- 

vKkr ,dq.k  55]000 : 

,d fgjO;k jaxkph cWx R;kr 

jks[k 1500@& :] ,d 

pkanhpk dejcan otu 450 

xzWe] ,d tksMh pkanhph ik;y 

otu 40 xWze] ,d pkanhps 

czklysV otu 15 xWze] ,d 

pkanhph vaxBh otu 5 xWze] 

,d lksU;kph vaxBh otu  7 

xzWe] ygku eqykaps o ysMhtps 

tqus okijrs dims vlk ,dq.k 

55]000@& : pk eky- 

vKkr      ;krhy fQ;kZnh gs ueqn rk- os- o 

fBdk.kh ueqn Vzsuus gSnzkckn rs vtesj vlk 

izokl dfjr vlrkauk izoklk njE;ku fQ;kZnh 

;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu js-LVs- vdksyk 

;s.ksiqohZ ueqn o.kZukph cWx vkrhy lkekulg 

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

lcc vijk/k nk[ky- 

fVi %& ek- iks-vf/k- dk;kZ yksg ukxiwj 

dk;kZ tk-dza- vkj@23@oxZ@2018& 2117 

fnukad 03-03-2018 vUo;s xqUg;kps 

dkxni= Vikykus vkY;kus izkIr >kY;kus 

xqUgk nk[ky- 

HC  

56 eqMs 

5 ‘ksaxko  

82@18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

euh ilZ  

 pksjh 

Vzsu ua 11040 

vi 

egkjkj"Vª  ,Dl 

ps dksp ua-

 ,l@3 flV 

ua- 41]44  js-

LVs- 'ksaxko ;sFks 

xkMhe/;s p<r 

vlrkauk 

28-02-18ps 

osG ueqn 

ukgh  - 

10-03-18 

ps 18-20 

ok -  

foðy rqdkjke 

lqjols o; 72 o”kZ 

jk- dqoZsuxj iq.ks 52 

vKkkr ,dq.k  700 : 

,d dkG;k jaxkph euh ilZ 

R;kr jks[k 700:] iRuhps 

vk/kkjdkMZ} Mªk- yk;lUl Vq 

Oghyj Qksj fOgyjpa] ih,e Vh 

iq.ks clps ikl ,lchvk; ps 

,Vh,e dkMZ]  

fujad v’;k izdkjs vkgs dh] ueqn rkj[ksl osGh o 

fbDk.kh ;krhy fQAA gs ueqn xkMhus ueqn 

dksp e/kqu ‘ksaxko rs iq.ks vlk izokl djhr 

vlrk ueqn xkMhe/;s p<r vlrkauk  dks.kh 

rjh vkKkr pksjV;kus R;kph utj pqdoqu 

R;kaps iWUVps f[k’kkrhy ueqn euh ilZ pks:u 

usyh-   

fVi %& jsiksLVs HkqlkoG ;sFkhy tk-dza- 

1087@18 fnukad 28-02-018 vUo;s 

xqUg;kps dkxni= Vikykus vkY;kus xqUgk 

nk[ky- 

eiksuk 

86 

oku[ksMs 

6 uanjqckj 

71@18 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

V~su ua 19026 

vi vejkorh 

lqjr xkMhps 

tujy dksp 

e/;s js LVs 

uanqjckj ;sFkqu 

xkMh fu?kkys 

uarj vksOgj 

fczt[kkyh 

23-02-18 

ps osG 

ekfgr ukfg 

10-03-18 

ps 13-22 

ok 

 

 

 

 

 

vkdk'k lat; ikfVy 

o;- 20 o"kZs jk vkj 

Mh uxj IykWV ua 

174 uokxke fnaMksyh 

lqjr eks ua 

9624890803 

7041083424  

vKkr  ,dq.k  13]999 : 

,d MI A-1 dkG;k jaxkpk 

eksckbZy R;kr VsuhukSj fle ua  

7041083424  ua ftoks uacj 

ekfgr ukfg  IMEI No 
866410039661024 

fdaer 13999@& 

fuajd fu ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh gs ueqn Vsu us uanqjckj rs lqjr vls 

izoklkr vlrkauk R;kaps iWUVps f[k'kkr 

Bsoysyk ofjy o.kZukpk eksckbZy dks.khrjh 

vKkr pksjV~;kus xkMh js LVs uanqjckj ;sFkqu 

fu?kkys uarj vksOgj fczt[kkyh pksjhl xsY;kps 

letys lcc vijk/k d 379 IPC izek.ks 

nk[ky 

fVi %& ek- iks-vf/k- dk;kZ yksg ukxiwj 

dk;kZ ;sFkqu xqUg;kps dkxni= Vikykus 

vkY;kus izkIr >kY;kus xqUgk nk[ky 

HC-
572  

lqjs'k 

egknso 

ikfVy  



7 HkqlkoG 

366@18 

Hkkanfo 

dye 

379 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vzsu ua 11068 

vi lkdsr ,Dl 

ps dksp ua- 

vs@1 flV ua- 

10  js-LVs- 

HkqlkoG 

09-03-18ps 

15-10 ok- 

10-03-18 

ps 00-58 

ok - 

vfuy dqekj ‘kkjnk 

izlkn frokjh o; 

49 o”kZ jk- 

vs@433 ,p 

vs,y dks[kktuiFk 

vesBh mRrj izns’k 

eks-ua- 

9450465701 

vKkkr ,dq.k 8]000 : 

,d eksVks da- eksckbZy R;kr 

ch,l,u,y fle eks-ua- 

9450465701 fd :- 

8]000@& 

fujad v’;k izdkjs vkgs dh] ueqn rkj[ksl osGh o 

fbDk.kh ;krhy fQAA g;k ueqn xkMhus ueqn 

dksp e/kqu izarkix< rs ukf’kd vlk izokl 

djhr vlrk ueq xkMh js-LVs HkqlkoG ;sFks 

Fkkacyh vlrk dks.kh rjh vkKkr pksjV;kus 

R;kph utj pqdoqu cFkZ oj Bsoysyk ueqn 

o.kZukpk eksckbZy pks:u usys ckcr LDkWVhx 

M;qVhp vkjih,Q deZ ;kpas dMs fnys rdzkj 

QkWe iksLVSyk vk.kqu gtj dsY;kuss ueqn 

izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs- 

 

 

iksgok

@ 15 

ljksns 

8 HkqlkoG 

370@18 

Hkkanfo 

dye 

379 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vzsu ua 11057 

Mk 

iBk.kdksB ,Dl 

ps iq<hy 

tujy dksp 

e/;s p<rkauk 

10-03-18 

ps  

07-05 ok- 

10-03-18 

ps 17-21 

ok -  

lkS oS’kkyh lfpu 

ikVhy o; 24 o”kZ 

jk- bnziLFk uxj 

]tGxkao   eks-ua- 

8698508876 

vKkkr ,dq.k 15]000 : 

,d fooks da- eksckbZy xksYMu 

jaxkpk ekW-ua- ok;&69 

vk;,ebZvk; ua- 

865571031154697 R;kr 

ftvks fle eks-ua- 

9399568088 fd :- 

15]000@& 

fujad v’;k izdkjs vkgs dh] ueqn rkj[ksl osGh o 

fbDk.kh ;krhy fQAA g;k ueqn xkMhus ueqn 

dksp e/kqu tGxkao rss cqgk.kiwj vlk izokl 

dj.ks dkeh ueqn xkMhr p<r vlrk dks.kh 

rjh vKkr pksjV;kus xnhZpk Qk;nk ?ksoqu 

ueqn o.kZukpk eksckbZy pks:u usys ckcr js-

nqj{ks= tGxkao ;sFks fnys fQ;kZn o:u 

xqUg;kps dkxni= eiksf’k@366 tk/ko ;kauh 

gtj dsY;kus ukeqn izek.ks xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk vkgs- 

 

 

iksgok 

299  

ljksns 

9 चाऴीसगाव 

77/18 US 

379 IPC 

xqUgkizdkj 

ysfMt ilZ 

pksjh 

 

टे्रन न.13201 UP 

जनता एक्स चे s/3 

बर्थ नं. 61,62 वरून 

रे.स्टे. चाऴीसगाव 

येरे् समजले. 

 

08/03/18 

05.00 वा. 

 

10/03/18 

01.36 वा. 

 

श्री     अजय कैलासनार् 

शलु्का वय 32वरे्ष  रा.     

मोहन देसले  मोदी स्ट्स्ट्रट 

पोटथ    मुंबई मो.नं 

.8879093150, 

8169301302 

 

अज्ञात ,dq.k 22]000 : 

एक लेडीज पसथ त्यात दोन मोबाईल 1) 

MI नोट 4कंम्पनीचा मोबाईल त्यात 

स्ट्जयो स्ट्सम 7303112008, वोडफोन 

93204887069 स्ट्क.14,000 रू.,2) 

MI नोट 4 कंम्पनीचा मोबाईल त्यात 

स्ट्जयो स्ट्सम 9769554027स्ट्क.8000/रू. 

असा एकुण 22,000/ रू. 
 

स्ट्नरंक नमदू ता वेऴी व स्ट्िकणी यातील स्ट्फयाथदी ह े नमदु गाडी ने 

मतुीजापुर त े LLT असा कोच न.ंS/3 बर्थ न.ं 61,62 वरून 

प्रवास कररत असताना रे.स्टे. चाऴीसगाव येर्े समजले की 

त्यांचे पत्नीची लेडीज पसथ आतील मोबाईलसह कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने त्यांचा झोपेचा फायदा घवेनु मदु्दाम लबाडीने 

चोरून नेला       

fVi----fQ;kZnhus fQ;kZn fnY;koj ykxyhp 

                  

ASI 184 

स्ट्गरी 

10 euekM  

 गु. र. न ं

277/2018 

कलम  379 

IPC प्रमाणे 
दाखल 

xqUgkizdkj 

fi’koh pksjh 

 

टे्रन नं. 22151 
काजीपेठ 
एक्सपे्रस मनमाड 
स्टेशनवर 
असताना 

दि. 

10/03/18 

चे 05/00   
वा. 

दद. 
10/03/18 

च े 07.37 

वा. 

गौरव दवजयअप्पा 

कन्हेरकर वय  20 वर्ष  
धंिा दशक्षण रा. जुने 
शहर बाळापुर ता. 

बाळापुर दज.अकोला मो. 

नं 8379892293 

अज्ञात ,dq.k 3]500 : 

एक दनळ्या रंगाची कापडी दपशवी 
त्यात एक दनळे कलरचे जरकींग 

दकमत 1500/- जुने वापरते 

कपडे की 500/- Ssc/hsc 
माकष दशट बोडष  सदटषदिकेट 
इंदजदनअररंग दडप्लोमा सदटषदिकेट 
कास्ट  सदटषदिकेट डोमेसाईल अशी 
इतर महत्वाचे कागिपत्राची िाईल 

व 1500/रु रोख एकुण 3,500/- 
रुपयाचा माल 

स्ट्नरंक नमुि ता. वेळी व दठकाणी यातील दियाषिी  मजकुर 
हे  टे्रन ने पुणे ते शेगाव  असा झोपुन प्रवास करीत 
असताना मनमाड स्टेशनवर त्यांना जाग आली 
तेव्हा त्यांना त्यांची नमुि बॅग दिसुन आली नाही 
तरी कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मुळकागिपत्र 
चोरुन नेले बाबत दियाषि वरुन नमुि प्रमाणे  
िाखल  

pn / 

447  
शेजवळक
र   



11 euekM  

गु. र. नं 
278/2018 

कलम  379 

IPC प्रमाणे 
दाखल 

xqUgkizdkj 

ysfMt ilZ 

pksjh 

 

नागपुर पुणे 
एक्स कोचनं. 

S/7 बर्ष नं. 4-

7 वरुन रे स्टे 
कोपरगाव 

आल्यानंतर 

 दि. 

8.03.18 
चे वेळ नमुि 
नाही 

दद. 
10.03.18 

चे  
15.34   

वा. 

चंद्रकांत गोदवंिराव 

ऊईके वय 67 वर्ष 
धंिा सेवादनवतृ्त राह. 

प्लॉट नं. 191 वाडष  नं. 

2 द्वारका नगर 
यवतमाळ मो.नं. 

9422868414 

अज्ञात ,dq.k 1]07]800: 

1)एक लाल रंगाची पसष दक. 

300/- रु. त्यात 2) तीन ग्रॅम 
वजनाची सोन्याची अंगठी दक. 

9000/- रु. 3) तीस ग्रॅम 

वजनाची मंगळसुत्र दक. 90000/- 

रु. 4) एक सॅमसंग कं.चा मोबाईल 

त्यात दसम नं. 7769880049 

IMEI No 

353276083442714 

35327108344272 दक. 

3000/- रु. 5) एक 1 ग्रॅम 

वजनाचे डोरले दक. 3000/- रु. 

6) रोख रुपये 2500/- असा 

एकुण 1,07800/- रु.चा माल 

स्ट्नरंक नमुि ता. वेळी व दठकाणी यातील दियाषिी हे  
प्रवास कररत असताना त्यांचे झोपेचा िायिा 
घेवुन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांची पसष 
मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेले बाबतची दियाषि 
दिल्यावरुन गुन्हा िाखल. 

fVi----jsiksLVs vgenuxj ;sFkqu xqUg;kps 

dkxni= Vikykus vkY;kus xqUgk nk[ky- 

  

PSI 
श्री 

झेन्डे 
सो. 

12 euekM  

गु. र. नं 

279/2018 

कलम  379 

IPC 

xqUgkizdkj 

jks[k :- 

pksjh 

 

 रे स्टे मनमाड 

PF No 4 वर 
चौकणी 
ओट्यावर झोपले 
असता 

दि. 

7/03/18 चे 

02.00  ते 

04.00 वा 
िरम्यान 

दद. 
10/03/18 

च े 16.22   
वा. 

सुनील तोताराम केिार 

वय 48 वर्ष धंिा 
व्यवसाय राह. ठाणकर 

पाडा कल्याण मो.नं. 

9167306939 

अज्ञात ,dq.k 1200: 

रोख 1200/- रु. ( 500 रु. िराचे 

1 नोट, 50 िराचे 4 नोट, 100 

िराचे 5 नोट) असे वॉच पाकीटात 

ठेवलेले असा एकुण 1200/- 
रु.चा माल 

स्ट्नरंक नमुि ता. वेळी व दठकाणी यातील दियाषिी हे रे स्टे 
मनमाड येरे् झोपले असताना त्यांचे पॅन्टचे 
दखशातुन वर नमुि प्रमाणे पसेै कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेले बाबत 
दियाषि दिल्यावरुन गुन्हा िाखल  

 fVi----jsiksLVs ukf’kdjksM ;sFkqu xqUg;kps 

dkxni= Vikykus vkY;kus xqUgk nk[ky- 

 

PN/546 
बावस्कर 

13 euekM  

गु.र.नं. 

280/2018 

कलम 379 
भा.िं.दव. प्रमाणे 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 

टे्रन नं. 12136 
नागपुर पुणे एक्स 

चे कोचनं. S/9 

दसट नं. 13 वरुन 
मनमाड ते 
कोपरगाव 
िरम्यान 

दि. 

7/03/18 चे 
वेळ नमुि 
नाही. 

दद. 
10/03/18 

च े 20.28 

वा. 

अनुजा अदवनाश वाळींगे 

वय 26 वर्ष व्यवसाय 

नोकरी राह. B/58 
इंदिरा शंकरनगरी 

कोर्रुड डेपो पौंड रोड 

पुणे-38  मो.नं. 

9158970715 

अज्ञात ,dq.k 10]500: 

एक गे्र कलर हॅन्डबॅग त्यात 

रोख 4500/- रु., 

6000/- रु. दक.चे चांदिचे 

ज्वेलरी, ATM काडष, 

पॅनकाडष, ड्रायदव्हंग 
लायसन्स असा एकुण 

10500/- रु. चा माल 

स्ट्नरंक नमुि ता. वेळी व दठकाणी यातील महीला दियाषिी 
हे नमुि गाडीने प्रवास कररत असताना त्यांचे 
दसटवर ठेवलेली हॅन्डबॅग आतील सामानसह 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मुद्दाम लबाडीने 
चोरुन नेली असे ईमेल ने तक्रार प्राप्त झाल्याने 

गु.र.नं. 280/2018 कलम 379 भा.िं.दव. प्रमाणे 
िाखल   

fVi----jsiksLVs ukf’kdjksM ;sFkqu xqUg;kps 

dkxni= Vikykus vkY;kus xqUgk nk[ky- 

 

पोना 

1070 
राठोड 



14 ukf’kdjksM 

92@18 

dye 

379  

xqUgkizdkj 

lWd cWx 

pksjh 

 

Ukf’kdjksM jsYos 

LVs’ku cqafdax 

vkWfQl e/;s 

10-03-18 

ps 02-30 

ok-  

 

10-03-18 

ps 03-00 

ok- 

Qqynkl izdk’k 

Vksiys o; 31] jk- 

dqyoaMh rk-isB ft-

ukf’kd 

vKkr ,dq.k  1]800 : 

,d dkG;k jaxkph lWd cWx 

R;kr vk/kkjdkMZ] iWudkMZ] 

ernkudkMZ-] ,l-ch-vk; o 

iatkc cWdsps ,Vh,e dkMZ 

,d ykok 

Daiuhpk eksckbZYk fd- 

1200:] 

jks[k 600@&: 

vlk ,dq.k 1800@&: fda-

pk eky 

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

gs ukf’kdjksM jsYos LVs’ku cqfdax vkWfQl 

e/;s >ksiys vlrk dks.khrjh vKkr 

blekus R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu R;akph 

cktql ueqn o.kZukph lWdcWx R;krhy 

lkekuklg pksjh dsyh Eg.kqu xqUgk nk[ky-  

Lkgk-iks-

mifu-

@850 

ikj/kh  

15 vkSjaxkckn  

गुरन 191/18 

कलम 379 

IPC प्रमाने  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 रे स्टे जालना टे्रन 

नगरसोल – 

नरसापुर  EXP 

जनरल डब्यात 

चढताांना.  

दि. 

28/02/2018 

रोजी अांिाजे 

14. 30 वा.  

स्ट्द 

10/3/18चे0

0:58वा  

पे्रमकुमार ज्ञानेश्वर 

सोळांके वय 28 वरे्ष 

व्यवसाय बँकेत नौकरी 

रा. स्वातांत्र सैदनक 

कॉलनी परभणी मो न 

8459608413  

अज्ञात –,dq.k  18]000 : 

एक सँमसंग कंम्पनीचा J 7 प्राईम 

गोल्डन रंगाचा मोबाईल कीमंत 

18000/- रूपय 

vKkr   यातील स्ट्फयाथदी ह े रेल्वे स्टेशन जालना येर्नु टे्रन 

नगरसोल – नरसापरु EXP चे जनरल डब्यात 

चढतांना प्रवाशांचे गदीमध्ये स्ट्फयाथदी यांची नजर 

चकुवनु कोणी तरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे पॅन्टच्या 

मागील स्ट्िशातील मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने चोरून नेला. असे स्ट्दले 

स्ट्फयाथद वरून गुन्हा दािल करण्यात आला  

रे पो स्टे नांदेड जा. क्र. 1316/18 स्ट्द. 02/03/18 

अन्वये गुन्याचे कागदपत्र पोस्टे येरे् टपालाद्वारे प्राप्त 

झाल्याने 

 

HC 

1034  

रािोड  

16 vkSjaxkckn  

गुरन 192/18 

कलम 379 

IPC प्रमाने 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

  

रे स्टे जालना टे्रन 

न 11401 

नांिीग्रॉम EXP 

चे  कोच न. S/3 

बर्थ न. 

66,67,68,69,70 

वरून धावत्या 

रेल्वेत. 

दि. 

24/02/2018  

(वेळ नमुि 

नाही)  

दि 10/3/18 

चे01:02वा  

नस्ट्समा  के पी  उम्र – 35 

धंदा NGO वकथ र पत्ता 

तुम्पोना हाऊस तच्छम्पोई 

पोस्ट स्ट्जल्हा  

     पालक्कड केरला 

6731573 मो न 

9764452565 

अज्ञात  –,dq.k  2]000 : 

एक बॅग , ड्रायव्हींग लायसन , रेल्वे 

तीकीट PNR No 2341999638 , 

रोि 2000/- रू 

vKkr यातील स्ट्फयाथदी या रे स्टे जालना येर्ुन टे्रन न 11401 

नंदीग्रॉम EXP चे  कोच न. S/3 बर्थ न. 

66,67,68,69,70 वरून प्रवास करीत असतांना 

प्रवासा दरम्यान त्या झोपल्या असतांना त्यांचा 

झोपेचा फायदा घेऊन कोणी तरी अज्ञात चोरट्याने 

धावत्या रेल्वेत. स्ट्फयाथदी यांची बॅग आतील 

सामानासह त्यांची नजर चकुवनु मदु्दाम लबाडीने 

चोरून नेली. असे स्ट्दले स्ट्फयाथद वरून गुन्हा दािल 

करण्यात आला  

\ रे पो स्टे नागपरू जा. क्र. 1002/18 स्ट्द. 26/02/18 

अन्वये गुन्याचे कागदपत्र पोस्टे येरे् टपालाद्वारे प्राप्त 

झाल्याने 

HC 

285  

सवडे 



17 vkSjaxkckn  

गुरन 193/18 

कलम 379 

IPC प्रमाने 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

  

 रेल्वे स्टेशन 

जालना PFNO-

1वरून मूबई 

नाांिेड 

िेवगीरीEXPचे 

जनरल कोच 

मध्ये चढताांना 

असताांना  

दि3/3/18चे 

05:00वा 

समूारास 

दि10/3/18चे 

14/40वा  

छोटू स्ट्मया वय-२४धंदा -

मजरूी रा . 1-4-

55016गुरशन नगर 

हदै्राबाद       -

9704537741 

अज्ञात –,dq.k  32]500 : 

सँमसंग कंपनीचा S-7Hत्यात स्ट्सम नं 

-Jio-8555060493,     IMEINO-

357327073089472मी भावाला  

करून स्ट्वचारले त्याची स्ट्कमत-

32500/-रू 

 नमदू ता वेळी व स्ट्िकानी यातील स्ट्फयाथदी मजकूर हे 

नमदू टे्रन मध्ये चढतअसतांना त्याच्या स्ट्िशातील 

पँन्टच्या स्ट्िशातील सँमसंग कंपनीचावर नमदू 

मोबाईल अज्ञात चोरट्याने गदीचा फायदा घेवनू 

मोबाईल चोरून नेले बाबात रे पो स्टे नांदेड येरे् 

स्ट्पयाथद स्ट्दल्याने तेर्ील कागदत्र प्राप्त गुन्हा दािल  

रे पो स्टे नांदेड जा. क्र. 1449/18 स्ट्द. 06/03/18 

अन्वये गुन्याचे कागदपत्र पोस्टे येरे् टपालाद्वारे प्राप्त 

झाल्याने 

 

HC-

172 

ढवळे 

18 vkSjaxkckn  

गुरन 194/18 

कलम 379 

IPC प्रमाने  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

-रेल्वे स्टेशन 

औरांगाबाि 

PFNO-2 वरून 

तपोवन EXPचे 

D-1कोच मध्ये 

चढत असताांना  

दि04/3/18चे

13:30वा  

दि10/3/18चे 

15:13वा  

 सांजय दवश्वनारायन 

इांगोले वय-50धांिा-

कोचीन क्लासेस 

रा.जवाहर नगर बाबा 

नगर नाांिेड मो नां -

8847780525 

अज्ञात ,dq.k  16]900 : 

समँसांग G61 of 32. GB गँलक्सी 

J-7 prime gold रांगाचा त्याचा 

IMEINO-

352929082818141असा असनू 

त्यात आय सी आय कां  सीम -

9822108713असे असनू त्याची 

दक 16900/-रू दकमतीचा 

 नमदु तारिेस वेळी व िीकाणी यातील फीयाथदी हे  

औरंगाबाद ते जालना असा प्रवास करून जालना रे 

स्टे वर उतरत असतांना त्याच्या शटथच्या स्ट्िशातील 

वर नमदू मोबाईल अज्ञात चोरट्याने गदीचा फायदा 

घेवनू चोरून नेले बाबत दरूके्षत्र (OP)जालना येरे् 

तक्रार स्ट्दल्याने ते कागदपत्र पो स्टे ला आननू स्ट्दल्याने 

गुन्हा दाकल  

 

 

HC-

285 

सवडे 

19 औरांगाबाि 

गु.र.न. 

196/18 

कलम 

379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

औरंगाबाद रेल्वे 

स्टेशनPF NO -

1वर  

09/03/2018 

रोजी रात्री 

09:45 वा  

10/03/2018 

चे 20.0 5 

वा.  

मतीन शेि उस्मान शेि 

वय-26 रा .वैजापरू 

दगूाथबेस पोलीस स्टेशन 

जवऴ वैजापरू  

मो न 9096176696 

अज्ञात ,dq.k 14]500 : 

एक स्ट्व्हवो कंपनीचा  मोबाईल माँडेल 

नं Y-69 

IMEI NO-865571030142479    

/865571030142461 

त्यात BSNLचे स्ट्सम काडथ नं -

9423727626 एअऱटेलचे स्ट्सम 

काडथ-9970760147,असा स्ट्क .-

14500/-रू 

 

स्ट्क – 14500/- रू 

स्ट्नरंक नमदु ता. वेळी. व िीकाणी यातील स्ट्फयाथदी हे 

औरंगाबाद येर्नू रोटेगावला जाने करीता औरंगाबाद 

रेल्वे स्टेशन येर्नूPF NO-1वरून नंदीग्राम 

EXPमध्ये गाडीचे समोरील जनरल कोच मध्ये चढत 

असतांना त्यांचे पँन्टच्या स्ट्िशात िेवलेला एक स्ट्व्हवो 

कंपनीचा मोबाईल अज्ञात चोरट्याने स्ट्फयाथदी यांची 

नजर चकुवनु त्यांचा स्ट्व्हवो कंपनीचा अज्ञात 

चोरट्याने गदीचा फायदा घेवनू चोरी नेला आहे.  

ASI – 

530 

श्री, 
pOgk.k 

20  ukansM 

Cr no. 

299/18 

cctns no. 

352/18 u/s 

379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रेस्टे परभणी 

दरम्यान टे्रन 

कोल्हापरु नागपरु 

एक्स     

  .S/4 बर्थ 

नं.3,6 वरुन 

10/03/18 

02.45 ते 

03.00 वा. 

दरम्या 

10/03/18 

चे 15.25 

वा. 

स्ट्दपक गोस्ट्वंदराव 

दवेतराज वय 58  वर्षे  

रा. स्ट्गरीधर अपाटथमेंट 

       . 12 सतुस्ट्मल 

रोड  स्ट्ज.लातरु मो. नं. 

9422072467 

अज्ञात ,dq.k  8]500 : 

 एक Centric कंपनीचा मोबाईल 

त्यात BSNL चे स्ट्सम नं. 

9422072476,        . 8500/- 

रु. 

स्ट्नरंक वरील   . वेळी व िीकाणी यातील स्ट्फ" मजकुर 

ह े  टे्रन                              .S/4 

बर्थ नं.3,6 वरुन लातरु ते अकोला असा प्रवास 

करीत असताना प्रवासा दरम्यान त्यांना झोप 

लागली असता रेस्टे परभणी दरम्यान त्याचे 

झोपेचा फायदा घेउन त्यांचा नमदु वणथनाचा 

मोबाईल कोणत्यातरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 

लबाडीने चोरुन नेला . 

HC 

765 

शस्ट्फयो

दीन  



 

 

 

yksgekxZ ukxiwj Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUgs %& 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ukansM Cr 

no. 300/18 

cctns no. 

353/18 u/s 

379 IPC    

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

  

रेस्टे ukansM PF 

no. 4 वर टे्रन 

नरिेड 

काचीगडुा 

गाडीच्या जनरल 

डब्यात चढत 

असताना 

स्ट्द. 

10/03/18चे 

14.00 ते 

15.00  वा. 

दरम्यान 

स्ट्द. 

10/03/18 

चे 18.08 

वा. 

शेि अकबर अशतर 

पाशा  वय  21 वर्षे धंदा 

स्ट्शक्षण रा. समोसा 

कॉम्पेक्स रजा चौक   

  .नांदडे मो. नं. 

9960084407 

अज्ञात ए,dq.k  8]000 : 

एक Oppo joy3  कंपनीचा 

मोबाईल,IMEI no. 

867173027835617 एकुण 

स्ट्क. 8000/- रु. 

स्ट्नरंक वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील स्ट्फ" मजकुर 

यांची बहीण नांदडे ते काचीगुडा असा प्रवास 

करणे कामी रेस्टे नांदडे चे PF no. 4 वर टे्रन 

नरिेड काचीगडुा गाडीच्या जनरल डब्यात 

चढत असताना त्यांचे बहीणीचे पसथमधील नमदु 

वणथनाचा मोबाईल फायदा घेउन कोणत्यातरी 

अज्ञात चोरट्याने नजर चकुवनु चोरुन नेला  

सबब अप.कलम  379 IPC प्रमाणे दािल  

WNK 

716 

सौ. 

कदम  

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 ukxiqj 

vi ua      

lh 

365@18 

dye 

20 ch 

lh 

NDPS 

ACT 

js-LVs- 

ukxiwj 

ih,Q ua 

2]3 oj 

eqacbZ ,UM 

ps iksy dz 

836@27 

P;k [kkyh 

09-03-18 

ps 23-15 

ok-  

10-03-18 

ps 16-43 

ok- 

lq’khy ikaMs  o;   

53 o"kZ] use js iks 

LVs ukxiwj eks ua-  

vKkr fujad ,d fuG;k xqykch jxkph cWx 

fda 100 : R;kr ,d fdyks 

xkatk fda 10000 :] ,d 

fuG;k jaxkph cWx fda 100 : 

R;kr 0-990 fdyks xkatk fda 

10000 : vlk ,dw.k 

20]200 : pk eky 

gdhdr v’kk izdkjs vkgs dh RPF 

ASI fon;k/kj ;kno ;kauh ys[kh 

Lo:ikr uewn ?kVukLFkGh vkeyh 

inkFkZ feGwu vkys ckcrph fjiksVZ 

o:u ikslbZ ikaMs ;kauh ?kVukLFkGh 

iapukek dk;Zokgh d:u vKkr 

vkjksih fo:n~/k lcc dyekUo;s 

xqUgk nk[ky 

 

Psi  
ikaMs 


