
yksgekxZ ukxiqj ftY;krhy nk[ky xqUg;kph ekghrh- Hkkx  1 rs 5  fn-  18- 02- 18 

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 

244@18 

dye 

379] 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vªsu 18239 

NRrhlxM 

,Dlizsl ps 

dksp ua- 

,l@9 js-LVs- 

rs ukxiwj  

vkmVj flXuy 

toG nkjkoj 

mHks vlrk 

17-02-18 

22-15 ok- 

18-02-18 

00-50 ok 

furhu euksgjko 

dksgkV   o; 39 

o"kZ] jk-ufou lqHksnkj 

ysvkmV gqMds’oj 

jksM ukxiwj eksa-ua- 

9158784804 

vKkr ,dq.k 10]000:- 

,d lWelax ts-7 dkGk 

jaxkpk xksYMu jaxkpk 

dOgj vlysyk eksckbZy 

R;kr fle ua- ,svjVsy 

9970303880 

oksMkQksu ps fle 

8808951577 fd-

10]000@:  vlk 

,dqu 10]000@: 

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

xksfn;k  rs ukxiwj vlk izokl djhr vlrkauk 

izoklknjE;ku  fQ;kZnh gs js-LVs- rs ukxiwj  vkmVj 

flXuy toG nkjkoj mHks vlrk dksf.krjh vKkr 

pksjV~;kus R;kpk ueqn o.kZukpk eksckbZy pks#u 

o#u lcc   dye 379] Hkknoh o:u uacjh 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk  

Vhi%& fQ;kZnh gs Lorgk iksLVsyk gtj jkgwu 

fQ;kZn fnY;kus lnj xqUgk ykxyhp nk[ky  

eiksuk@

1003 

jaxkph  

2 ukxiqj 

250@18 

dye 

379] 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 Vªsu 

vgenkckn 

gkoMk  ,Dl- 

oj js-LVs- rs 

ukxiwj  

IyWVQkWeZ ua- 3 

o:u  

18-02-18 

18-00 ok-  

18-02-2018 

20-03 ok  

lkSjHk fouksn 

vkdksVdj   o; 

24  o"kZ] /kank- 

uksdjh jk-uO;k’ks 

IykWV vejkorh eksa-

ua- 9503715372 

vKkr ,dq.k 12]999:- 

,d ,evk; uksV 

Qksj da-pk  flYoj 

jaxkpk eksckbZy R;kr 

fle ua- ,svjVsy 

7709216694 ft;ks 

ps fle 

89284453785 

vk;,ebZvk; ua- 

866462031208189] 

86646203128197 

fd-12999@:  vlk 

,dqu 12999@: pk 

eky 

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

gs vkiys fe=kyk lksM.ksdjhrk js-LVs- rs ukxiwj  

IyWVQkWeZ ua- 3 oj vkys vlrk izok’kkaps xnhZpk 

Qk;nk ?ksowu fQ;kZnh ;kapk ueqn eksckbZy dksf.krjh 

vKkr pksjV~;kus pks#u usys o#u lcc   dye 

379] Hkknoh o:u uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk  

Vhi%& fQ;kZnh gs Lorgk iksLVsyk gtj jkgwu 

fQ;kZn fnY;kus lnj xqUgk ykxyhp nk[ky  

eiksuk

@940 

ekuss  

3 js-iks-LVs 

brokjh 

 vi-dz 

16@18  

dye 

356]379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh   

Vªsu ua 11039 

egkjk”Vª ,Dl- 

ps dksp ua- 

,l@1 e/;s js-

LVs dkeBh ;sFkqu 

xkMh lqVrkp 

17@02@18 

ps 18-40 ok  

18@02@18 

ps 17-40 ok 

iqtk lanhi dksBkjh 

o; 33 o”kZ /kank 

ukSdjh ¼MkWDVj½ jk- 

x.ks’k uxj v”kksd 

dkWyksuh jhksM xksanh;k 

eks-ua- 

9673974598]77

98153248 

vKkr ,dq.k 10]000:- 

,d yhuksoks diuhpk lksusjh 

jaxkpk eksckby ekWMy ua- 

ds-6ikoj vk;,ebZvk; ua- 

864537035342241] 

864537035342258 

R;kr ,vjVsy ps fle ua- 

8793429550 fd- 

10]000@ : vlk ,dq.k 

10]000@ : pk eky 

fujad  ojhy rkj[ksl osGh o fBdk.h ;krhy fQ;kZnh 

etdqj gs egkjk”Vª ,Dl us ukxiqj rs xksanh;k vlk 

izokl djhr vlrkauk jsLVs dkeBh ;sFkqu xkMh 

lqVY;koj dks.khrjh vKkr blekus fQ;kZnh ;kaps 

gkrkyk >Vdk ek:u R;kpk gkrkr vlysyk 

ojhy o.kZukpk eksckbZy fQ;kZnhph utj pqdoqu 

pks:u usyk ckcr jsiksLVs xksanh;k ;sFks fQ;kZn fnys 

o:u xqUg;kps dkxni= izIr >kY;kus  iksLVs yk 

dye 356] 379 Hkknoh izek.ks  uacjh xqUgk 

nk[ky dsyk vlqu lnj xqUg;kpk iq<hy rikl 

ek- ih,lvks- ;kaps vkns’kkus iksgok@815 xkMxs gs 

djhr vkgsr- 

iksgok@

815 

xkMxs 



4 cMusjk 

93@18 

dye 

379 

Hkk-na-oh- 

izek.ks 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

jsLVs  

vejkorh 

 

17-02-18  

19-00 ok  

18-02-18 s 

a 15-33 ok- 

 

 

 

 

Ekaks- vlhe eks- 

v;qc o; 25 o"kZ  

jkg-pijkf’kiqjk 

e’thn ekxs  ft 

vejkorh eks ua 

9096465025 

vKkr ,dq.k 9]490:- 

,d lWelax dap k 

eksckbZy R;kr ,vjVsy 

ps lhe ua 

9096465025 fd-

9490@& 

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

vkiY;k Hkkokyk vejkorh ,Dl e/;s cloqu 

ckgsj ikdhZx ijhljkr ;soqu [khlk ikghyssssss ssss sssss ssss ssss sssss 

vlrk ueqn o.kZukpk eksckby feGqu vkyk 

ukgh rks dks.khrjh vKkr pksjV;kus pks:u usys 

v’;k v’kk izkIr dkxni=ko:u xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk 

WNK

/ 

1018 

Mkgkds  

 

5 HkqlkoG 

256@18 

dye 379 

Hkknfo 

xqUgk izdkj 

 ilZ pksjh 

xkMh ua12141 

Mk- iVuk 

lqij ,Dl- ps 

dksp ua- ,@1 

CkFkZ ua- 31 

o:u js-LVs- 

euekM 

tGxkao 

njE;ku 

 

18-02-18 

osG ueqn 

ukgh 

18-02-18 

12-30-ok 

fot; tsVuan 

vkuanokuh o; 38 

o”kZ jk- olar fuokl] 

jkenkl isB vdksyk 

eks-9422862055 

 

vKkr ,dq.k 58]000:- 

,d ilZ R;kr ,d 

eaxGlq= out nhM xzWe 

fd- 4500 :] nksu 

ckaxM;k fd- 40000 

:] dkukrhy ckyh fd- 

4000 :] ,d lWelax 

da- pk eksckbZy fd- 

10000 :] vlk ,dq.k 

58000 :- pk eky  

 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus izokl djhr 

vlrkauk izoklknjE;ku js-LVs- euekM rs tGxkao 

njE;ku R;kaph ueqn ilZ vkrhy lkekuklg 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

pks:u usY;k ckcr fQ;kZnh ;kauh js-iks-Bk.ks 

HkqlkoG ;sFks fQ;kZn fnY;kus ueqn izek.ks xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk vkgs- 

iksuk@

426 

lksuao.ks 

6 HkqlkoG 

258@18 

dye 379 

Hkknfo 

xqUgk izdkj 

eksckbZuy 

pksjh 

xkMh ua- 

12533 vi- 

iq”id ,Dl- 

ps dksp ua-

 ,@1 cFkZ ua- 

26 o:u js-

LVs- 

HkqlkoG ;sFks 

xkMh mHkh 

vlrkauk 

26-01-18 

 13-00 ok- 

18-02-18 

18-06-ok 

ujsanz jkevorkj 

f’kojs o; 58 o”kZ 

/kank& uksdjh jk- 

eaqcbZ 

eks-ua- 

9820282583 

 

vKkr ,dq.k 8]000:- 

,d ,yok;,Q okVj 

da- pk eksckbZy fle ua- 

9820282583 fd- 

8000- :- pk feGyk  

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus izokl djhr 

vlrkauk izolk njE;ku js-LVs- HkqlkoG ;sFks xkMh 

mHkh vlrkauk dks.khrjh vKkr pksjV;kus xSjgtsjhpk 

Qk;nk ?ksoqu pks:u usY;k ckcr fQ;kZnh ;kauh js-

iks-Bk.ks HkqlkoG ;sFks fQ;kZn fnY;kus ueqn 

xqUg;kaps dkxni= Vkikyk n~okjs tk-dz- 733@18 

fn- 16@02@018 jksth ikBfoY;kus ueqn izek.ks 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs- 

iksuk@ 

426 

lksuao.ks 

7 euekM 

133@18 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन 

  .17057डा.दे

वगिरी एक्स. चे 

          

ज र        

रे. स्टे. मनमाड 

येथे िाडीतुन 

18-02-18 

02-55 ok- 

18-02-18 

04-15 ok 

आगिष सगुिर वानी, 

वय 24वषष, िंदा. 

नोकरी, रा. C/61/05 

गिवाजी निर 

औरंिाबाद , मो नं. 

9421304867, व 

सहगियाषदी नामे- 

vKkr ,dq.k 25]998: 

, एक र         4 

कंम्पनीचा काळ्या रंिाचा 

मोबाईल त्यात गसम गजओ 

नं.9423934308, 

वोडािोन नं. 

7276414259, IMEI 

fujad नमदु तारीख वेऴी व गिकाणी यातील गियाषदी मजकुर 

ह े नमदु टे्रनचे कोचमध्ये िाणे ते औरंिाबाद  असा 

प्रवास कररत असतांना  रे स्टे मनमाड येथे िाडीतुन 

ऊतरत  असतांना प्रवािांच्या िगदषचा िायदा घेवनु 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांची व सहगियाषदी यांची 

नजर चकुवनु न त्यांचे कळत मदु्दाम लबाडीने त्यांच्या 

पँन्टच्या गखिातनु नमदु वणषनाचे मोबाईल आतील 

iksuk@ 

155 

Hknksjh;k    



ऊतरत   गप्रतम अिोक 

िंिवाल, वय. 25वषष 

,िंदा. नोकरी, रा. 

वाळंुज ता. िंिापरु, 

गज. औरंिाबाद , 

मो.नं. 8888544848, 

9527964330 

NO.8652210365786

86,  गकंमत 12999/-

रुपये,  व सहगियाषदी चा 

एक र         4 

कंम्पनीचा काळ्या रंिाचा 

मोबाईल त्यात गसम  

वोडािोन नं.  

8888544848, IMEI 

NO.,8646203032054

8, 

866462030320555, 

गकंमत 12999/-रुपये, 

असा एकुण 25998/-रु. 

    

गसमसह चोरुन नेला आह े  बाबत लेखी गियाषद गदले 

वरुन कलम 379 भादवी प्रमाणे दाखल  

8 euekM 

134@18 

dye 379 

Hkknafo  

 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

टे्रन नं.12618 

मंिला 

लक्षव्दीप एक्स 

चे कोच B/2 

बथष 63 वरुन रे 

स्टे मनमाड येथे 

िाडी आली 

असता    

04/01/2018 

चे 02/00वा. 

18/02/2018 

19.38   वा. 

सनेल पी.व्ही वरजीत 

वय 21 वषष राह. 

पोरामबील पालोहाडे 

पोस्ट कुलाथार 

मलापरूम केरला  गपन 

679338 मो नं. 

9605246789/0493

3267823/7347232

213 

अज्ञात ,dq.k 10]000 : 

एक अमेरीकन बॅि परपल 

रंिाची त्यात कपडे 7 िटष 

4 पॅन्ट गडिेन्स सगवषस चे 

यगुनिामष असा एकुन 

10000/- रु चा माल 

fujad   नमदु तारीख वेऴी व गिकाणी यातील गियाषदी 

मजकुर ह े आपले पररवारासह गदल्ली ते केरला असा 

प्रवास करीत असताना रे स्टे मनमाड येथे िाडी आली 

असताना गियाषदी याना जाि आली असता त्याचा 

नमदु वणषनाची बॅि आतील सामानासह चोरी झाले  

Vhi%& RPF रेल्वे सरुक्षा बल मनमाड यानी गद. 

18/02/2018 रोजी िनु्याचे कािदपत्र पो स्टे ला 

आणनु हजर केल्याने मा. प्रभारी अगिकारी सो याचे 

आदिेांन्वये नंबरी िनु्हा दाखल केला तो 

खालीलप्रमाणे 

 

पोहवा 

183 

हरुन 

िेख 

9 euekM 

135@18 

dye 379 

Hkknafo 

 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

jsLVs euekM 

;sFkhy cqdhax 

vkWfQl e/;s  

18-02-18 

19-45 ok- 

18-02-18 

20-47ok-  

foykl ckiqjko 

flMke o; 24 o”kZ 

jkg- xksjhxqMk eaMy 

vkfnykckn ft  

vkfnykckn 

vKkr ,dq.k 100 : 

,d dkG;k jaxkps lWx 

cWx fd- 100:- R;kr  

10 oh ph ekdZflV 

dkLV lVhQZhdsV ] 

bude lVhZQhdsV] 11 

oh cksukQkbZM 

lVhZQhdsV] cqd] 

vk/kkjdkMZ] ,EIykkesUV 

dkMZ] 

fyOghax]lVhZQhdsV   

fujad , ;krhy fQ;kZnh gs jsLVs euekM ;sfFky 

cqdhax vkWfQl e/;s frdhV dk<r vlrk 

fQ;kZnh ;kaps utj pqdhpk Qk;nk ?ksoqu R;kaph 

dkG;k jaxkph lWx cWx vkrhy lkekuklg 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus eqn~nke yckMhus 

pks:u usyk vkgs- fQ;kZnh ;kauh le{k iksLVsyk 

;soqu fQ;kZn fnY;ko:u xqUgk nk[ky- 

iksgok 

353 

cksM[ks 



10 euekM 

136@18 

dye 379 

Hkknafo 

 

xqUgkizdkj 

euhilZ 

pksjh 

jsLVs euekM 

;Fks ih,Q u 

02 oj xkMh 

lsokxzke 

,Dl-ps 

tujy 

dkspe/;s  

18-02-18 

20-30ok- 

18-02-18 

22-14 ok-  

vkf’k”k dqekj 

panzhdkizlkn o; 

24 o”kZ jkg- ,l-

,y- dkWyuh fuLlk 

/kudkj >kj[kaM eks 

ua- 

7982171261] 

9525434086 

vKkr ,dq.k 3]000 : 

,d euhilZ R;kr jks[k 

3]000:]iWudkMZ] 

vk/kkj ,Vh,e dkMZ] 

fledkMZ]  dkMZ] vlk 

,dq.k  

3]000:- pk eky   

fujad ;krhy fQ;kZnh g;k ueqn xkMhus euekM rs 

ikpksjk vlk izokl djhr vlrkauk  jsLVs 

euekM ;sFks xkMh xkMhe/;s p<r vlrkauk 

fQ;kZnh ;akph ilZ vkrhy lkekuklg dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus eqn~nke yckMhus xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu pks:u usyk vkgs-  

iksgok 

747 

egktu 

11 ukf’kdjksM 

61@18 

dye 379 

Hkknafo  

 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

jsLVs uk-jksM 

;sFkhy cqdhax 

vkWfQl e/;s  

17-02-18 

14-40 ok- 

18-02-18 

00-30 ok-  

Jh v’kksd xksfoan 

fude ko; 67 o”kZ 

jkg- IyWV au- 3 

ekfud xM lkslk- 

fMlkstk jksM lsaVªy 

tsy leksj 

ukf’kdjksM 

vKkr ,dq.k 400 : 

,d dkG;k jaxkps lWx 

cWx fda- 400 :- 

R;kr 1- isa’ku cqd] 

esMhdy dkMZ] LVsV 

cWdps o ;qfu;u cWdsps 

ikl cqd] js’ku dkMZ] 

,dq.k 400 :-pk 

eky 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs jsLVs ukf’kdjksM ;sfFky 

cqdhax vkWfQl e/;s >ksiys vlrk fQ;kZnh 

;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu R;kaph dkG;k jaxkph 

lWx cWx vkrhy lkekuklg dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus eqn~nke yckMhus pks:u usyk vkgs- 

fQ;kZnh ;kauh le{k iksLVsyk ;soqu fQ;kZn 

fnY;ko:u xqUgk nk[ky- 

Ekiksgok 

71 

xk;dokM 

12 ukf’kdjksM 

62@18 

dye 379 

Hkknafo  

 

xqUgkizdkj 

i]lZ pksjh 

Vªsu ua- 

12810 vi 

gkoMk eqacbZ  

,Dl~-ps dksp 

ua- ,l@2 

cFkZ ua- 33 

o:u jsLVs 

uk-jksM ;sFkqu 

xkMh lq: 

>kyh vlrk 

17-02-18 

04-02 ok- 

18-02-18 

01-45 ok-  

Jherh paiknsoh 

lqf’ky nos o; 

55 o”kZ jkg- QLV 

ck;ysaM tkyh;k 

ikMk] fcYMhax ua- 

30] gkoMk 

vKkr ,dq.k 17]000 : 

,d dkG;k ajxkph 

ysMht ilZ R;kr ,d 

uksfd;k da-pk eksckbZy 

R;ke/;s okMkQksu da-ps 

fle ua- 

9062191500 fd- 

2000 :- o jks[k 

15000 :- vlk 

,dq.k fd- 17000 

:- 

fujad ;krhy fQ;kZnh g;k ueqn xkMhus gkoMk rs 

eqacbZ vlk izokl djhr vlrkauk  jsLVs 

ukf’kdjksM ;sFks xkMh Fkkacqu lq: >kyh 

vlrkauk fQ;kZnh ;akph ilZ vkrhy lkekuklg 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus eqn~nke yckMhus 

pks:u usyk vkgs- ueqn xqUg;kps dkxni= 

jsiksLVs bxriqjh ;sFkqu Vikykus izkIr gksrkp 

nk[ky 

 lQkS- 

789 

dqyd.khZ 

13 vkSjaxkckn 

124/18  

379  IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वे पोलीस  

औरंगाबाद 

येथून गाडी 

सटुल्यावर पाच 

मिनीटांनी   

 17/2/18 

18:05वा 

 18/2/18 

0 6.24 

गजानन रािलाल 

यादव रा नागेश्वर वाडी 

औरंगाबाद 

गवळीवाडा िो नं -

866825154 

अज्ञात ,dq.k 15]900: 

सिँसगं -J-7 prime 

िोबाईल मि -15900/-रू 

मसि आयडीया 

िं8888057302व 

वोडाफोन सीि  -

9373326303असे 

असलेले IMEINO-

3529290879 

मनरंि   यातील मफयाादी िजिूर हे रेल्वे स्टेशन औबाद ते 

परभनी जाने िरीता रेल्वे िराठवाडा EXPगाडीचे 

पूढील जनरल डब्यात बसनू प्रवासात मनघाले असता 

रे स्टे औरंगाबाद येथून गाडी सटूल्यावर 5िीनीटांनी  

िाझी नजर चूिवून लोिांच्या गदीत हातात असलेला 

सिँसगं -J-7 prime िोबाईल मि -15900/-रू 

निळत िोनीतरी अज्ञात चोरट्यानी चोरून नेला 

Vhi%& fQ;kZnh gs Lorgk iksLVsyk gtj jkgwu 

fQ;kZn fnY;kus lnj xqUgk ykxyhp nk[ky 

HC-

650  

nkljs 

 



14 vkSjaxkckn 

125/18 379 

,34 IPC 

xqUgkizdkj 

gWUM cWx 

pksjh 

टे्रन अजंता 

एक्स.चे एस-

4िधुन  रे.स्टे 

औरंगाबाद 

चालु गाडीत 

17/02/018 

22.50 वा. 

सिुारास    

18.2.18   

12.36 

अमित मदपि आिदे 

वय 28वर्ा रा. 

भुसावळ मज. जळगाव 

 िल्पना 

शरद 

चव्हाण 

वय 25वर्ा 

2) पुनि 

रािमसगं 

चव्हाण 

वय 18वर्ा 

दान्ही रा. 

मजथर 

टािळी ता. 

मसल्लोड 

मज. 

औरंगाबाद  

,dq.k 47]000: 

एि हॅन्डबॅग त्यात तनीष्ि 

िं. पसा त्यात सोन्याचे 

िंगळसतु्र  मिंित 

30000/रु , इअररंग 

,सोन्याचे मि. 

10000/,िोती मि. 

5000/,रोख 2000/ रु 

,बटवा,एिुण 47000/रु 

रोख 

2000/

रु  

तनीष्ि 

िं. 

पसा,ब

टवा. 

एिुण 

2000/

रु  

यातील मफयाादी हे पररवारासह निुद टे्रन ने प्रवास 

िरीत असता यातील आरोपी िहीला यांनी सगंणित 

िरुन मफयाादी यांचे वहीनीची हॅन्डबॅग आतील 

सोन्याचे दागीने व रोखसह गदीचा फायदा घेवुन 

त्यांची नजर चुिवुन  चोरुन नेली . 

 Vhi%& fQ;kZnh gs Lorgk iksLVsyk gtj jkgwu 

fQ;kZn fnY;kus lnj xqUgk ykxyhp nk[ky 

WPSI 

िें दे्र  

15 vkSjaxkckn 

126/18 

379  

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन तपोवन 

एक्स.चे 

जनरलिोच 

िध्ये चढतांना 

रे.स्टे 

औरंगाबाद PF 

नं दोन वर   

17/02/18 

13.40वा. 

दरम्यान  

18/02/18 

15.08 

सय्यद जािीर सय्यद 

चॉद वय २३ वर्ा रा. 

प्लॉट नं 7युसफु 

िॉलनी जुना जालना 

दुखी नगर जालना 

अज्ञात ,dq.k 9]790: 

एि सिॅसगं िंपमनचा J-

7िोबाईल फोन मिंित 

9790/रु ,IMEIनं 

354302085667519 

मनरंि निुद घ.ता.वेळी मठिाणी यातील मफयाादी हे निुद टे्रन 

िध्ये चढतांना अज्ञात चोरट्यान गदीचा फायदा घेवुन 

त्यांचे पॅन्टचे मखशातील िोबाईल चोरुन नेला आहे 

असे मदले मफयााद वरुन गुन्हा दाखल िरुन प्रथि 

खबरी अहवाल िा. िोटाात पाठमवण्यात येत आहे 

तसेच गुन्याचा पुढील तपास आम्ही ASI 670 िरीत 

आहोत  

Vhi%& fQ;kZnh gs Lorgk iksLVsyk gtj jkgwu 

fQ;kZn fnY;kus lnj xqUgk ykxyhp nk[ky 

 

 

ASI 

670  

cSukMs 

 

16 ukansM 

252/ 2018 

U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रे.स्टे परभणी 
जनरल वेट ींग 

ह ाँलमध्ये 

18/02/18  

 03.50 व . 
18/02/18 चे  
12.04  वा 

प्रल्हाद राजेभाउ 

कापरे वय  20 वर्ष 
व्यव- शिक्षण रा. 

भाांगापुर 

पो.शिवनगाव   .सेलु 

जि.परभणी   . न. 
7028968689 

अज्ञ त ,dq.k 6]999 : 

रेडमी 4 कीं पननच  
मोब ईल कक. 6999 रु. 

त्य   च   IMEI No 

866760036481382 

      

ननरांक 
 वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील फि"  हे रे स्टे 

परभणी जनरल वेटीांग रुम मध्ये औरांगाबाद ते 
परभणी असा अजांठा एक्स ने प्रवास करुन येवुन 

झोपले असता तयाांचा पँन्टचे खििातील ठेवलेला 
वरील वणषनाचा मोबाईल तयाांचा झोपेचा िायदा घेवुन 

कोणीतरी अअज्ञात चोर्टषयाने मुद्दाम चोरुन नेला. 
अश्या तक्रारी वरुन  379 IPC प्रमाने  गुन्हा दािल  
Vhi%& रे .पो.दरुके्षत्र परभणी येथुन आल्य न े रे 
पो ठ ण े न ींदेड येथील आ-क्र. 194/18 दद. 
18/02/18 अन्वये) प्र प्त झ ल्य ने      
 

                                

पोहवा/3
68 डावरे 



 

 

 

17 ukansM 

253/ 2018 

U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

gWUMcWx pksjh 

टे्रन 17019 

जयपुर हैद्राबाद 

एक्स चे कोच 

नां. S/5 बर्ष नां. 
69'70 वरुन रे 

स्टे मुदिेड 

येणे पुवी 

11/01/2018 

02.10 वा . 
18/02/2018    

13.45 वा. 
श्री.डॉ.सी.अननल 

कुमार S/o 

नारायणराव वय 48 

वर्ष रा. श्री साईलाम 

देवस्र्ान श्री साईलाम 

जज. करनुल  मो. न. 

9160995453 

अज्ञ त ,dq.k 17]000 : 

एक हँण्ड बँग तयात सोनी  
कां पननचा मोबाईल फक. 

5000 रु. तयात शसम नां. 
9160995453 व  रोि रु. 

12000 , देवस्र्ानचे ID 

काडष, SBI चे ATM काडष, 
जव्हजीटीांग काडष असा 
एकुण 17,000 रु. माल 

ननरींक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील फि"  हे नमुद टे्रन व 

कोच ,बर्ष वरुन आपले पतनीसह उजैन त े हैद्राबाद 

असा प्रवास करीत असताांना रे स्टे मुदिेड येण्यापुवी 
तयाांचे पतनीला झोपेतुन जाग आली असता तयाांच्या 
जवळील वरील नमुद वणाषनाचा हँण्ड बँग आतील 

सामानासह कोणीतरी अज्ञात चोर्टषयाने मुद्दाम चोरुन 

नेला.  
Vhi%& मा. पोलीस अधिक्षक लोहमागष नागपुर 

जा.क्र.आर/23/वगष/2018-1099 दद. 31/01/18 अन्वये  

आल्यान े

पोहवा/ 
83 

राठोड    

18 ukansM 

254/ 18 

U/S 

379,34 

IPC 

xqUgkizdkj 

पॉकेट pksjh 

 

 

  र             Pf 

No  नं. 1 वर 

टे्रन 

सचखंड एक्स 

चे 

मािील जनरल 

बोिीत चढत 

असतांना 

 

  18/02/18 

  09.15 वा 
18/02/18 

17.44 वा 
गतरुपती उत्तमराव जािव 

वय 28 िंदा-खाजिी 

ड्राइव्हर रा.गिरुर ता. 

कंिार गज.नांदेड   . 

9503441547 

1)  िेख 

जावेद उिष  

बल्ल ुिेख 

अमीन वय  

32 वषष 

रा.लालवा

डी 

खडकपरुा 

गज.नांदेड 

18.02.18 

चे 15.15 

वा  व 2)  

इतर एक 

काल ु

िरार 

,dq.k 11000 : 

काळ्या रंिांचे पॉकेट 

त्यात रोख 2000 रु. तसेच 

oppo कंपगनचा मोबाईल 

गक. 9000 रु. व इतर 

Axis 

bank के्रडीट काडष, 

ATM 

काडष असा एकुण असा 

11,000 रु. 

 

      

गनरंक 

वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील गि" मजकुर यांचे दाजी 

नामे देवराव िोगवंदराव तोडे व गियाषदी यांची बहीण व 

नातेवाईक असे रे स्टे नांदेड PF No 1 वर टे्रन सचखंड 

एक्स चे वर मािील जनरल डब्यात नांदेड ते औरंिाबाद 

असा प्रवासासािी चढतांना प्रवाश्याचे िदीत गियाषदी यांचे 

दाजीचे गखिातील रेख रक्कम व पॉकेट सह वरील नमदु 

वणाषनाचा मोबाईल व इतर कािदपत्रासह चोरुन पळुन घेवनु 

जातांना वरील नमदु एका आरोपीस RPF यांचे मदतीने 

पकडल ेव याचा साथीदार नामे काल ु यान ेनमदु चोरलेला 

माल घेवनु चोर पळुन िेला. व ही चोरी दोघांनी गमळुन 

केली बाबत लेखी गियाषद गियाषदी यांनी देवनु चोरास 

पकडुन पो स्टे ला हजर केल्याने नमदु चोरास पो स्टे ला 

18.02.18 चे 15.15 वा हजर केल े वरुन मा. WAPI 

ितुराज मँडम यांचे आदेिान े नमदु िुन्हा दाखल त्या 

पकडलेल्या नमदु इसमावर व त्याचा साथीदारा वर कलम 

379,34 IPC प्रमाणे िुन्हा दाखल  

HC 

472 

कांबळे  

19  र   व  

. 15/ 18 

U/S 

379,34 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

      व          

   .        

  . S/7       . 

49,50 व   र . 

   .     र    

    र र   

 र य      

 17/02/2018 

   04/00    

04/30 व . 

    र   

 18/02/2018 

   04/30 व . 

    व         व   

वय 38 व         य   र 

र .                 

       ज.          

( AP )   .  . 

7989348575 

     ,dq.k 9]500 : 

      .         य   

 ज      7780668184 

  र        

9347088697   IMEI 

NO. 

911565658360201, 

911565658360219   . 

9,500 /-  .    

  र          . व    व        य       य     य                 

  व       र        व    र           र .    .     र 

       र र    र य     ज       व            

     र         र  य     य              य     व   

                               य         व        

                   य        य        र        व 

      

 ASI 

785     

OP  

    र 



yksgekxZ ftY;krhy nk[ky exZ ckcr ekfgrh 

 

 

 

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 

veynkj 

1 cMusjk 08/2018 
dye 174  

tk QkSa  

js-LVs vejkorh 

IyWVQkeZ ua oj 

01 Vzsu ua 51142 

vejkorh cMusjk 

‘’kVy e/;s 

cksxh ua 92581 

P;k ckdM;koj  

18-02-18 

ps  

12-35 ok-

iwohZ 

 

18-02-18  

ps  

     ok 18-

51 

vkWu M;qVh 

DYSS js-LVs-
vejkorh  

 

vuksG[kh iq:"k o; va-55 

o"kZ 

v'kk izdkjs vkgs dh vkWu M;qVh DYSS js-LVs- 

vejkorh  ;kauh fnysY;k eseks uqlkj IyWVQkeZ ua oj 

01 Vzsu ua 51142 vejkorh cMusjk ‘’kVy e/;s 

cksxh ua 92581 P;k ckdM;koj;sFks ,d vKkr 

O;Drh dVwu ej.k ikoY;kckcrph eseks fnyso:u 

dye 174 tk-QkS- o:u exZ nk[ky dj.;kr vkyk 

ASI/4

39 
lkoGs 

2 o/kkZ 10/2018 
dye 174  

tk QkSa  

jsYos LVs'ku ektjh 

fd-eh-843@29 

toG 

16-02-18 

12-35 ok-

iwohZ 

 

18-02-18  

  16-12 ok 
vkWu M;qVh 

rQZ eukst 

vkacsdj o; 45 

jkg-cYykj'kkg 

vuksG[kh iq:"k o; ueqn 

ukgh 

gdhdr v’kk izdkjs vkgs ueqn vuksG[kh ble gk ueqn 

fBdk.kh dks.kR;krjh jsYos xkMhus juvkssoj gksoqu ej.k 

ikoyk vkgs- 

lQkS@ 

302 

3 vdksyk 06@18 

dye 

174tk-QkS 

 

js-LVs-vdksyk 

;sFkhy iklZy 

vkWQhl toG  

 

18-02-18 

ps 05%30 

ok- iqohZ 

 

18-02-18 

ps 10%24 

ok-  

vkWu M;qVh 

Mhok;,l,l 

e/; jsYos 

vdksyk 

vUkkSG[kh L=h o; vankts 

40 o"ksZ  

v'kk izdkjs dh ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh vkWu 

M;qVh Mhok;,l,l e/; jsYos vdksyk ;kauh ys[kh 

eseks fnY;k o:u ueqn izek.ks exZ nk[ky dsyk 

iq<hy rikl iks-gok-@1021 f’kjlkV gs djhr vkgs-  

iks-gok-

@1021 

 

4 नाांदेड 20/18 u/s 

174 crpc 
टे्रन परळी 

अदीलाबाद पॅसेंजर 

चे कोंच नां 96428 
मध्ये 

17/02/18 

08/25 वा 
18/02/18 

11/02 
ऑनड्युटी 

स्टेिन मास्तर 

नाांदेड 

अनोळिी पुरुर् वय 72 वर्ष वरील ता वेळी व दठकाणी यातील अनोळिी पुरर् वय 72 वर्ष 
हा टे्रन परळी अदीलाबाद पॅसेंजर क्र. 96428  मध्ये प्रवास 

करीत असताांना कोणतयातरी ददघष आजाराण ेनैसधगषक ररतया 
मरण पावला आहे  

 पोहवा 
HC 472 

काबांळे 

5 नाांदेड 21/18 u/s 

174 crpc 
रे स्टे मुगट येर् े
टे्रन आदीलाबाद 

परळी पँस.े मिुन 
पडुन तयाच ेप्रेत रे 
स्टे नाांदेड PF  No 
2वर येर् ेगाडीन े

आल्यान े

18/02/18 

08/40 वा 
18/02/18 

14.45  वा. 

ऑनड्युटी 
स्टेिन मास्तर 

नाांदेड 

रवव सतयनारायण पाकलवाड 

वय 47 वर्ष रा. इस्लापुर 

ता.फकनवट जज. नाांदेड 

वरील ता वेळी व दठकाणी यातील मतृक इसम हा टे्रन 

आदीलाबाद ते परळी गाडीने सहस्रकुां ड ते नाांदेड असा प्रवास 

करीत असता सदर गाडी रे स्टे मुगट येर्े पडुन तयास रेल्वेचा 
जबर मुका मार लागल्याने तो मरण पावल्यान े  इतर 

प्रवाश्याांनी तयास तयाच गाडीत टाकुन आणले असता सदर 

घटनेबाबत मा. Dyss नाांदेड याांच े लेिी मेमो प्राप्त होताच 

आम्ही स्वत: व PC 1108 असे घटनास्र्ळी रवाना होवुन 

तयावर घटनास्र्ळ व इनक्वेस्ट कायषवाही करुन तयाचे PM 

सरकारी दवािाना नाांदेड येर्े करुन घेवुन PM नांतर प्रेताचा 
नातेवाईक नामे भाउ बालाजी सतयनारायण पाकलवाड याच े

ताब्यात देवुन पो स्टे येवनु कलम 174 CRPC प्रमान ेमदष 
दािल  

PSI  

लाांडगे 


