
 

yksgekxZ ukxiqj ftY;krhy nk[ky xqUg;kph ekghrh- Hkkx  1 rs 5  fn-  21- 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 xksfn;k  

42@18 

dye 

379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

Vªsu 

f’koukFk ,Dlizs

lps tujy 

dksp jsYos 

LVs’ku 

rqeljjksM ;sFkqu 

xkMh 

lqVY;kuarj 10 

feuhVkauh 

 

20-02-18  

osG ueqn 

ukgh 

21-02-18 

00%58 ok- 

Jh- fjtoku bljkbZy 

vUlkjh o; 25 o"kZ 

/knk & f’k{k.k jkg- 

lqyrkuiwj rjok rk- 

ykyxat ft- vktex< 

mRrjizns’k  

 

vKkr ,dq.k 6]000 :- 

,d ,e-vk; daiuhpk eksckbZy 

ekWMsy ua- jsM eh &02 

vk;,ebZvk; dza- 

867935021816300] 

867935021816318 R;kr 

,vjVsy fledkMZ ua- 

9650968765 fdear 6]000@& 

:-pk eky 

 

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

fQ;kZnh gs ueqn xkMhus jsYos LVs’ku fHkykbZ 

rs ukxiwj vlk izokl djhr vlrk izoklkr 

ueqn xkMh jsYps LVs’ku rqeljjksM ;sFkqu 

lqVY;kuarj dks.kh rjh vKkr pksjV;kus 

R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu R;kapk ueqn 

eksckbZYk pks:u usys ckcr fQ;kZnh ;kuh 

jsiksLVs brokjh ;sFks fQ;kZn fnY;ko:u lnj 

xqUg;kps dkxni= oxZ gksoqu izkIr >kY;kus 

ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

vkgs 

HC/
567 
HktHkqts 

2 ukxiqj 

269@18 

dye 

379 

Hkknfo  

xqUgkizdkj 

eksckbZy o 

ilZ pksjh  

js-LV-s ukxiwj 

uohu osVhx 

gkWye/kwu 

20-02-18 

23-30 ok 

21-02-18  

08-42 ok- 

vthr jkejru fu"kkn 

o; 25 o"kZ]jk ljnkj 

iVsy okMZ MCyw lh 

,y dkWyuh guqeku 

eafnj panziwj eks ua 

9970209446 

vKkr ,dq.k 13]000 :- 

,d ftvksuh da pk eksckbZy R;kr 

,vjVsy ua 9561367684] 

9503064460] IMEI NO 

86173603322024/32 fda 

11000 :],Vh,e dkMZ]vk/kkj 

dkMZ]oksVhax dkMZ]Mªk yk;lUl]jks[k 

2000 : vlk ,dw.k 13]000 :  

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

js-LVs- ukxiwj uohu osVhx gkWye/;s >ksiys 

vlrk dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps 

>ksispk Qk;nk ?ksowu ueqn eksckbZy o ilZ 

vkrhy lkekuklg pks:u usys- 

eiksuk 

1003 

jaxkjh 

3 ukxiqj 

270@18 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 

js-LVs- ukxiqj 

;sFkhy lsdaM 

Dykl osVhax 

gkWye/kwu 

20-02-18 

ps osG 

uewn ukgh 

21-02-18  

09-31 ok- 

fnid dqekj egs’oj 

czge  o; 39 o"kZ] 

jk- ikVkxkjk vklke 

eksua- 9435957653 

 

vKkr ,dq.k 2]000 :- 

,d esg:u jaxkph VªkWyh cWx R;kr 

CRPF ph nksu onhZ]nksu dksckbZu 

onhZ]  rhu dWi]nksu 

csYV]gsYFkdkMZ]lohZl cqd vlk 

,dq.k 2]000@: pk eky 

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

gs xkMhph okV c?kr vlrkauk js LVs ukxiwj 

lsdaM Dykl osVhax gkWye/kwu dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus xnhZpk Qk;nk ?ksowu cWx 

vkrhy lkekuklg eqn~nke yckMhus o 

diVkus pks#u usyh o#u 379 Hkk-n-fo pk 

xqUgk nk[ky 

 

iksgok 

164 

dqoj 

4 vdksyk 

155@18 

dye 

379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh- 

Vsªu ua- 18029 

Mkmu ‘kkyhekj 

,Dl- ps 

leksjhy tujy 

MC;kr js-LVs-

vdksyk ;sFkqu 

p<rkauk- 

21-02-18 

08%20 ok- 
21-02-18  

17%15 ok- 
foB~By Jhjke ukxjs 

o; 44 o”ksZ jk- oMn 

iks-oMr ft-vdksyk 

eks-ua- 7798500804 

vKkr ,dq.k 11]000 :- 

,d vksiks da- eksckby ekW-ua- ,&7 

IMEI No. 
862156037289839, 
862156037289821 
fdaer 11]000@&:- 

fujad v'kk izdkjs vkgs- dh ueqn rkjh[k osGh o 

fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn 

xkMhus vdksyk rs cMusjk vlk izokl dj.ks 

djhrk ueqn xkMhps leksjhy tujy dksp 

e/;s p<r vlrkauk dks.khrjh vKkr  

pksjV;kus R;kaps iWUVP;k f[k’kkrhy ueqn 

o.kZukpk eksckbZy pks:u usyk- fnys fQ;kZn 

o:u lcc vijk/k nk[ky- 

iks-gok-

@56 

iz’kkar 

eqa<s 



5 HkqlkoG 

271@18 

dye 

379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

xkMh ua- 

12106 vi- 

fonHkZ ,Dl- ps 

dkp ua- ,l@7 

cFkZ ua- 7 o:u 

js-LVs- 

HkqlkoG ;s.;kiq

ohZ 5 feuhVk 

vxksnj 

20-02-18 

23-20 

okts lqek- 

21-02-18 

01-18-ok 

jkts’k ds’kojko 

lkBo.ks o; 37 o”kZ 

jk- oqjG rk- ckGkiqj 

ft- vdksyk 

eks-ua- 9850319020 

 

 

vKkr ,dq.k 2]000 :- 

,d CY;q jaxkph cWx R;kr iksyhl 

x.kos’k fd- 2000 :] CysdV] 

pknj o iks-LVs-ps bZrj dkxni= 

vlk ,dq.k 2]000 :- pk eky 

 

 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus js-LVs- 

vdksyk rs eaqcbZ vlk izokl djhr vlrkauk 

izoklknjE;ku js-LVs- HkqlkoG ;sFks xkMh 

;s.;kiqohZ R;kaph ueqn cWx dks.khrjh vKkkr 

pksjV;kus >kksispk Qk;nk ?ksoqu   pks:u 

usyk  ckcr fQ;kZnh ;kauh iks-LVs-  ;sFks 

fQ;kZn fnY;kus ueqn izek.ks xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk vkgs- 

eiksgok

@ 

1016 

rkjxs 

 

 

6 HkqlkoG 

275@18 

dye 

379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

xkMh ua- 

12321 vi- 

gkoMk 

esy ,Dl- ps 

dksp ua- ,l@7 

cFkZ ua- 5 o:u 

js-LVs- HkqlkoG 

vkSVjo:u 

 

20-02-18 

03-15 

okts lqek- 

21-02-18 

10-32-ok 

fnikyh fxj/kj ok/kqGns 

o; 29 o”kZ jk- IykWV 

ua- 17] ?kj ua- 61] 

f’kodkWyuh tGxkao 

eks-ua- 9421513205 

 

 

vKkr ,dq.k 10]000 :- 

,d ek;dzkseWDl daiuhpk eksckbZy 

ekW-ua- bZ&455 dkG;k jaxkpk R;kpk 

vk;,ebZvk; ua- 

911438700376916] 

911438700676919 fd- 

10]000 :- pk 

 

 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus js-LVs- 

tcyiqj rs tGxkao vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklknjE;ku js-LVs- HkqlkoG 

vkSVjo:u xkMh gGqgGq /kkor vlrkauk 

R;kapk ueqn eksckbZy dks.khrjh vKkkr 

pksjV;kus f[kMdhrqu gkr Vkdqu dk<qu   

pks:u usyk  ckcr fQ;kZnh ;kauh iks-LVs-    

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

nk[ky dj.;kr vkyk vkgs- 

 

iksgok@ 

15 

ljksns 

 

7 HkqlkoG 

276@18 

dye 

379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

xkMh ua- 

12135 Mk- 

iq.ks 

ukxiqj ,Dl- ps 

dksp ua-,l@11 

cFkZ ua- 31 

o:u js-LVs- 

HkqlkoG ;sFks 

xkMh ;s.;kiqohZ 

 

21-02-18 

02-30 

okts lqek- 

21-02-18 

14-07 -ok 

vafdrk panzdkar [kaxkj 

o; 23 o”kZ jk- lar 

dojjke /keZ’kkGstog 

,lVh MsiksjksM jkeuxj 

o/kkZ 

eks-ua- 

73870966178 

 

vKkr ,dq.k 3]750 :- 

,d ika<&;k xqykch jaxkph ,svj 

cWx fd- 300 :] tqus okijrs diMs 

fd- 3000 :] ufou pIiy fd- 

450 : vlk ,dq.k 3]750 :- 

pk eky 

 

 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus js-LVs- iquk rs 

o/kkZ vlk izokl djhr vlrkauk 

izoklknjE;ku js-LVs- HkqlkoG ;s.;kiqohZ 

R;kaph ueqn cWx vkrhy lkekuklg 

dks.khrjh vKkkr pksjV;kus R;kaP;k >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu   pks:u usyk  ckcr fQ;kZnh 

;kauh iks-LVs- o/kkZ   ;sFks fQ;kZn fnY;kus 

ueqn xqUg;kaps dkxni= bZ esy n~okjs iks-LVs- 

yk izkIr >kY;kus ueqn izek.ks xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk vkgs- 

 

iksgok@ 

15 

ljksns 

 

 

8 uanqjckj 

55/18  

d 379 

IPC  
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

js LVs veGusj 

;s.ks iqohZ 

21.02.18 

10.25 ok 

21.02.18 

12.30 ok 

,e fcDlkirh ujlS;k 

earuk o; 55 o"kZ 

/kank O;kikj jk 

15,10-121/2 
jkeUukisB ojaxy 

rsayx.kk eks ua 

9652300965 

 

 

 

 

vKkr ,dq.k 3]200 :- 

,d usOgh CY;q jaxkpk uksfd;k da 

eks ekWMy ua 3310  R;kr fle 

ua 9652300965 fda 3,200/- 

fuajd ojfy rk osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh gs Ikzoklkr vlrkauk R;kapk 

eksckbZy cFkZ oj Bsoysyk vlrkauk R;kaps 

xSjgtsjh pk Qk;nk ?ksoqu vKkr 

pksjV~;kus pks:u usyk  

iksgok 

170 
,e ch 

'ks[k 



9 euekM 

142@18 

dye 

379 

Hkknfo  

xqUgkizdkj 

gWUMcWx 

pksjh 

टे्रन नं.12730अप 

न ंदेड - पणेु एक्स 

चे कोच नं. S/5 

बर्थ नं. 39वरुन रे 

स्टे औरंग ब द ते 

मनम ड दरम्य न 

प्रव स त असत न  

 

19-02-18 

01-30 rs 

05-00 ok 

ps njE;ku 

21-02-18   

14-18 ok- 

श्र               , वय 

29 वर्थ,  व्यवस य - व्य प र 

,  र ह. फ्लॅट नं.309, B 

ववंग , श ंती वनकेतन 

सोस यटी मगरप ड  रोड 

हडपसर ,पणेु    . पणेु  , 

मळु र . 39व ंद वन वनव स 

यशवंत नगर,  न ंदेड - 

431602 मो.नं. 

9096167177 

vKkr ,dq.k 1]17]500 :- 

एक हनॅ्ड बॅग      3000 रु, एक चॅरॉस 

कंम्पनीची घड्य ळ वकंम त 50000 रु,एक 

सॅमसंग S/8 +  कं. च   मोब ईल त्य त 

वसम नं.वोड फोन  9096167177, IMEI 

NO. 357851080372027, 

357852080372025 वकमत 64000 रु, 

एक स्टोल स्क फथ        500 रु, पॅन 

क डथ, आध र क डथ, वसटी बँक क डथ, 

SCB के्रवडट क डथ, SBI डेवबट क डथ. 

अस  एकुन 1,17,500 रु 

fujad नमदु त  वेऴी व विक णी य तील वफय थदी मजकुर हे 

नमदु ग डीचे कोच बर्थ वरुन न ंदेड ते पणेु  अस   

प्रव स करीत असत न  त्य च  नमदु वणथन ची बॅग 

आतील स म न सह रे स्टे औरंग ब द ते मनम ड 

दरम्य न प्रव स त असत न                

                    पो स्टे ल  लेखी ई-मेल  प्र प्त 

झ ल्य वरुन  

 

API श्री 
पाटील 

10 euekM 

143@18 

dye 

379 

Hkknfo  

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

टे्रन नं.17618 up 

तपोवन एक्स चे 

कोच नं. D/4 मध्ये 

चढत असत ंन  

PF NO.4वर  रे 

स्टे मनम ड 

18-02-18 

16-45 ok 

21-02-18   

14-56 ok- 

अजय अशोक पर ते , वय 

34वर्थ,  व्यवस य - सेल्स 

मॅनेजर , र ह. ओपेल 201, 

आश परु  क्र ऊन वसवट 

ऊंबरडे रोड  कल्य ण वेस्ट, 

वज. ि णे 421301 वज. 

ि णे  मो.नं. 9987552595 

vKkr ,dq.k 3]000 :- 

एक                    3,000/-रुपये, 

वफय थवद य ंचे पत्नीचे         , आध र 

क डथ,ड्र यव्हींग ल यसन , घर च्य  च ब्य  

अस  एकुन 3,000/- रुपय   च  म ल 

fujad नमदु त  वेऴी व विक णी य तील वफय थदी मजकुर हे 

आपल्य  परीव रसह नमदु ग डीने  कोच मधनु 

मनम ड   ते कल्य ण  अस   प्रव स करन्य स िी 

नमदु ग डीत चढत असत न  त्य ची नमुद वणथन ची 

पसथ  आतील स म न सह र              येरे् 

गदीच  फ यद  घेऊन कोणीतरी अज्ञ त चोरट्य ने  

पसथ  चोरुन नेले  

रे.पो.स्टे. ईगतपरुी ज . क्र.268/2018 वदन ंक  

18/02/2018 अन्वये   

PN/ 

117 

सय्यद 

11 euekM 

144@18 

dye 

379 

Hkknfo  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे स्टे 

मनम ड  

नववन 

विजवर 

चढत 

असत ंन  

14-02-18 

14-00 -ok 

21-02-18 

18-58 -ok 

संतोर् पंडीत 

ज यभ य,े वय 

32वर्थ,  व्यवस य - 

नोकरी RPF , र ह. 

म धव नगर मनम ड 

त . न ंदग व , वज. 

न वशक  मो.नं. 

9594300384 

vKkr ,dq.k 7]499 :- 

एक गोल्डन रंग च  वलनेव्हो 

मोब ईल VIBE- K-5 त्य त 

आयडीय  वसम क डथ 

नं.8419988314, jio- 

8999586813, IMEI 

NO.864093031231996 अस  

एकुन 7,499/- रुपय   च  म ल 

fujad य वेऴी वफय थदी न मे- संतोर् पंडीत ज यभ य,े य ंनी 

पो.स्टे. ल  येऊन लेखी तक्र र वदल्य वरुन नमदु त  

वेऴी व विक णी य तील वफय थदी मजकुर ह े

आपल्य  परीव रसह मर िव ड  एक्स य  ग डीने 

ज लन   ते मनम ड   अस   प्रव स करुन रे.स्टे, 

मनम ड येरे् ऊतरुन नववन विज वरुन घर कडे ज त 

असत ंन  चढत असत न  त्य ंच्य  पत्नीच्य  पसथ 

मधनु  नमदु वणथन च  मोब ईल  कोणीतरी अज्ञ त 

चोरट्य ने  पसथ ची चैन ऊघडुन मदु्द म लब डीने  

चोरुन नेले  

 

 

 

PN/13

3पठाण 

12 euekM  

145@18 

dye 

379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

ysfMt ilZ 

pksjh 

 

Vªsu ua 1320Mk 

turk  ,Dl ps 

dksp ua- ,l@2 

cFkZ ua- 40]42 

o:u js-LVs-bxriqjh 

rs euekM njE;ku 

19-02-18 

osG ueqn 

ukgh 

21-02-18 

21-59 -ok 

lkS-eankfduh 

jes’k cksaMs o; 

58 o”kZ jk-lksge 

VkWoj vejkbZ 

dY;k.k eqcabZ 

ft-Bk.ks-eks-ua-

9420606806 

vKkr ,dq.k 10]000 :- 

,d fuG;k jaxkph ysfMt ilZ R;kr 

jks[k 10]000 :]edvi lkeku]iWu 

dkMZ]vk/kkj dkMZ]oksVj dkMZ vlk 

,dq.k 10]000 :- pk eky- 

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

etdqj gs ueqn Vªsuus ueqn cFkZ o:u js-LVs-

dY;k.k rs HkqlkoG vlk izokl djhr 

vlrkauk izokl njE;ku dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus fQ;kZnh ;kaP;k >ksispk Qk;nk 

?ksoqu R;kph ueqn ysfMt ilZ vkrhy 

lkekuklg pks:u usyh- 

iksuk 

563 

jksMs 



13 ukansM 

CCTNS 

No 

260/18 

U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे. स्टे परभणी PF 

NO 3 वर टे्रन 

न ंदेड पनवेल 

एक्स मधून 

उतरतेवेळी 

19/02/2018 

चे 19/45 व  

21/02/2018 

चे 00.48  व  

सौरभ सभु र् प टील वय 

24 वर्थ धंद  वशक्षण र . 

र मक ष्ण नगर परभणी मो. 

नं. 8551924477 

अज्ञ त ,dq.k 5]999 :- 

एक रेडमी 4A कंपवनच  मोब ईल त्य मध े

BSNL कंपवनचे  वसम नं. 9421938736 

दसुरे IDEA कंपवनचे वसम नं. 

8605120696 त्य च  IMEI  NO 

865404036392023, (2) 

865404036392031 त्य ची वक. 

5,999/ रू च  म ल 

वनरंक वरील त . वेळी व विकीणी य तील वफय थवद य ंचे 

आईवडील न ंदेड येर्ील लग्न सोहळ्य च  क यथक्रम 

आटपनू न ंदेड पनवेल एक्स ने न ंदेड ते परभणी अस  

प्रव स करून रे. स्टे. परभणी येरे् वर नमदु टे्रन वह 

र् ंबली असत  वफय थदी य ंच्य  वडील च्य   वरील 

शटथच्य  वखश तील  वरील नमदू वणथण च  मोब ईल ते 

उतरवेऴी गदीच  फ यद  घेऊन कोणीतरी अज्ञ त 

चोरट्य ने चोरून नेल  

OP परभणी येर्ील ज . क्र. 80/2018 वद. 20/02/2018 

अन्वये गुन्ह च ेक गदपत्र पो. स्टे. ल  प्र प्त झ ल्य न े

ईकडील आ. क्र. 229/2018 वद. 20/02/2018 

अन्वये  गुन्ह  द खल 

पो. हव . 

765 

शफीयो

द्दीन OP 

परभणी 

14 ukansM 

CCTNS 

No 

261/18 

U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 

परभणी येरे्  टे्रन 

मर िव ड  एक्स 

मधे चढतेवेळी 

20/02/2018  

07/12 व  

21/02/2018         

01.59व  सौ. रेणकु  र जेंद्र ट कळकर 

वय 48 वर्थ धंद  घरक म 

र . पल ँट नं. 71 गट नं. 

105 ५ज्ञ नेश्वर नगर  स त र 

परीसर औरंग ब द मो. 

नं.8275948960 

अज्ञ त ,dq.k 14]000 :- 

एक MI  A1 कंपवनच  मोब ईल त्य त 

IDEA कंपवनचे वसम 9922037467 

त्य ची वक. 14,000/रू 

वनरंक वरील त . वेळी व विकीणी य तील वफय थवद य ंच  

मलुग  न मे ऋग्वेद  र जेंद्र ट कळकर ह  नमदु टे्रनने 

परभणी ते औरंग ब द ज णेस िी नमदू टे्रनमध ेरे. स्टे. 

परभणी येरे्   येरे् ग डीत चढतेवेळी त्य च्य  

पँन्टच्य  वखश त िेवलेल  वरील नमूद वणथण च  

मोब ईल कोणीतरी अज्ञ त चोरट्य ने त्य ची नजर 

चकुवनू प्रव श ंच्य  गदीत चोरून नेल    

OP परभणी येर्नू गुन्ह चे क गदपत्र पो. स्टे. ल  

प्र प्त झ ल्य न े ईकडील आ. क्र. 231/2018 वद. 

20/02/2018 अन्वये ब रवनशी पो. वश. 981 य ंनी 

गुन्ह चे क गपत्र वदल्य ने 

पो. 

हव .368 

ड वरे 

OP 

परभणी 

15 ukansM 

cctns 

no.262/18 

u/s 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन अकोल  पुण थ 

पँसें मध्ये झोपले 

असत  रेस्टे 

वहगंोली गेले नंतर 

वद. 

06/02/18चे 

वेळ नमदु 

न ही 

वद. 

21/02/18 चे 

13.10 व . 

शरद शंकर ग यकव ड वय 

–35  वरे् व्यव.  र . रेल्वे 

क्व टथर नं. 104/BRBI 

वबल थ क लनी जढ रपेि 

अकोल  

अज्ञ त ,dq.k 9]000 :- 

एक रेडमी MI  कंपनीच  मोब ईल क ळ्य  

रंग च  त्य च  Idea वसम 

नं.8888813421, वोड फोन वसम नं. 

7776885263  IMEI no. 

866459038846680, 

866459038846698,     . 9,000/- 

रु. 

वनरंक वरील त . वेळी व िीक णी य तील वफ" मजकुर ह े

अकोल  पणु थ पँसें टे्रन ने  अकोल  ते पणु थ अस  

प्रव स करीत असत न   प्रव स  दरम्य न झोप 

ल गली   त्य ंचे झोपेच  फ यद  घेउन नमुद वणथन च  

मोब ईल कोणीतरी अज्ञ त चोरट्य ने मदु्द म 

लब डीने चोरुन नेल े 

रेपोस्टे अकोल  ज . कं्र. 415/18 वद. 07.2.18 

रेपोस्टे न ंदेड आ.कं्र. 234/18 वद. 21.2.18अन्वय े

कलम 379 IPC  क गदपत्र आज रोजी प्र प्त 

टप ल ने झ ल्य ने 

पो.न . 

971 

वडतकर   

OP पणु थ 

16 ukansM 

cctns 
no.263/1
8 u/s 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन अकोल  पुण थ 

पँसें मध्ये झोपले 

असत  रेस्टे 

वहगंोली ते पणु थ 

दरम्य न 

दद. 

21/02/18

च े04.00 

वा. पुवी 

दद. 

21/02/18 

च े 13.32 

वा. 

शरद रमेश कदम व  –20  

वरे् व्यव.  र . न यग व वज. 

ल तुर मो.नं. 

7758051948 

अज्ञा
त 

,dq.k 11000 :- 

एक रेडमी  कं. मोब ईल  त्य च  Airtel 

वसम नं. 9561180210, Jio वसम नं.    

9309159081 IMEI no. 

865398031925045 , 

865398031925052     . 11,000  रु 

निरंक वरील त . वेळी व िीक णी य तील वफ" मजकुर ह े

अकोल  पणु थ पँसें टे्रन ने  अकोल  ते पणु थ अस  

प्रव स करीत असत न  मोब ईल फोन च जीगंल  

ल वनु झोपल ेअसत  रेस्टे वहगंोली ते पुण थ दरम्य न 

त्य ंचे झोपेच  फ यद  घउेन येरे् नमुद वणथन च   

मोब ईल कोणीतरी अज्ञ त चोरट्य ने मदु्द म 

लब डीने चोरुन नेल े 

पो.िा. 
971 

वडतक
र  OP 

पुणाा 



17 ukansM 

cctns 

no.264/

18 u/s 

379 IPC 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

रेस्टे वसमत टे्रन 

अकोल  पणु थ पँसें 

मध्ये चढत 

असत न  

20/02/18

च े20.00 
वा. 

21/02/18 

च े15.45  
वा. 

संजय शंकरर व म कोडे वय 

56 वरे्  र . ल लगंज 

न गपरु 

अज्ञा
त 

,dq.k 6]700 :- 

एक पसथ त्य मध्ये     5300 रु. 2000 

च्य  1 नोट, 500च्य  6नोट , 100 च्य  3 

नोट  आध र क डथ एक         कंपनीच  

मोब ईल(स ध )  त्य च   वोड फोन वसम 

नं. 9049409057    . 1400 रु एकुण 

6,700 रु.  

      

निरंक 

वरील त . वेळी व िीक णी य तील वफ" मजकुर ह े

वसमत ते पणु थ अस  प्रव स करणे करीत   टे्रन कोल  

पणु थ पँसें मध्ये चढत असत न  त्य च ेजवळील बँग 

क पनु बँग मधील रोख 5300/- रु.  क गदपत्र व 

मोब ईल   मोब ईल कोणीतरी अज्ञ त चोरट्य ने 

मदु्द म लब डीन ेचोरुन नेल े 

उशिराचे कारण 

PC 317 पेिे य ंनी अ.नं. 16/18 कलम 379 IPC 

चे गुन्ह चे क गदपत्र  द खल करणे क मी आज रोजी 

आणनु वदल्य ने   

  

NK 

971 

वडतक
र OP 

पुणाा  

18 औरंगाबाद 

141/18 

कलम 379 

IPC 

प्रमाणे 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

-रेल्वे स्टेिन 

औरंगाबाद टे्रन 

17058 देवशगरी 

एक्स. चे कोच 

नं. S/8 मध्ये 

चढत असतांना 

14/02/2018 

चे 23.00 वा 

समूारा 

21/02/2018 

चे   15:22      

वा 

धनेंद्र भोवगल ल शह  वय-

62 वर्थ धंद -अक उटींग 

र .पलॉट नं.3 चेतन पल झ  

स वरकर चौक औरंग ब द 

अज्ञ त ,dq.k 8]500 :- 

एक म यक्रोमॅक्स. कंपवनच  मोब ईल 

मॉ.नं.A/1त्य  मध्ये 1) आयडीय  कंपवनचे 

वसम नं. 9822054207 वजओ कंपवनचे 

वसम नं. 8668206873 IMEI NO. 

उपलब्ध न ही   .8,500 रु. 

वनरंक  नमदु त रखेस वेळी व िीक णी य तील फीय थदी हे 

आपले सहपरीव र सह नमदु टे्रन ने औरंग ब ग ते 

मनम ड अस  प्रव स करण्य  स िी रेल्वे स्टेशन 

औरंग ब द येरे् ग डी उभी असत ंन  नमदू कोच 

मध्ये चढत असत ंन  कोणीतरी अज्ञ त चोरट्य ने 

गदीच  फ यद  घेवनू शटथच्य  वखश तील नमदु 

वणथन च  मोब ईल मदु्द म लब डीने चोरून नेल  

म्हननु अज्ञ त चोरट्य  ववरूध्द म झी चोरीची तक्र र 

आहे. 

रेल्वे पोलीस स्टेशन मनम ड येर्नु 

ज .क्र.712/2018 वद.15/02/2018 प्रम णे व 

ईकडील आवक क्रम ंक 186/2018 वद. 

21/02/2018 प्रम णे सदर गुन्य चे क गदपत्र 

पो.स्टे. ल  प्र प्त झ ल्य ने 

NK-

255 

lksius 

19 औरंगाबाद 

142 / 18 

कलम 379 

IPC 

प्रमाणे 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वे स्टेिन 

औरंगाबाद टे्रन 

17058 देवशगरी 

एक्स. चे जनरल 

मध्ये चढत 

असतांना 

26/01/18  

00.30 

वाजता 

21/02/2018    

17:03     व  

वनलेश अंब द स व नखेडे 

वय-19 वर्थ धंद . वशक्षण 

र . वट.व्ही. सेंटर ह डको 

स्व मी वववेक नंद नगर 

N/12 डी. सेक्टर 

अज्ञात ,dq.k 70]000 :- 

एक सोनेरी रंग च  सॅमसंग WG 51067 

कंपवनच  IMEI.NO. 

357956061024269 त्य  मध्ये वसम  

व्होड फोन चे नं. 7387278860 एकुन 

70,000/- रूपयेच  मोब ईल 

वनरंक नमदु त रखेस वेळी व िीक णी य तील फीय थदी ह े

नमदु टे्रन ने  प्रव स करण्य  स िी रेल्वे स्टेशन 

औरंग ब द येरे् ग डी उभी असत ंन  जनरल चढत 

असत ंन  कोणीतरी अज्ञ त चोरट्य ने गदीच  फ यद  

घेवनू पॅन्टचे  वखश तील नमदु वणथन च  मोब ईल 

मदु्द म लब डीने चोरून नेल   

रेल्वे पोलीस स्टेशि मिमाड येथुि 

जा.क्र.1379/2018 दद.26/01/2018 प्रमाणे व 

ईकडील आवक क्रमाकं 185/2018 दद. 

21/02/2018 प्रमाणे सदर गुन्ह्याचे कागदपत्र 

पो.स्टे. ला प्राप्त झाल्याि े ueqn ukgh 

PSI.श्री 

बनसोडे 



 

ftY;krhy nk[ky exZ ckcr ekfgrh 

 

 

 

 

js-iks-LVs yk vVd vlysY;k vkjksihph ekghrh %&fnukad  21-02-2018 

 

 

 

20 औरंगाबाद 

143/18  

379  IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

-रेल्वे स्टेशन 

औरंग ब द टे्रन 

नंदीग्र म चे म वगल 

जनरल कोच मध्ये 

चढत असत ंन  

19/02/2018  

चे 21.30 व  

समू र स 

21/02/2018 

चे  17:56       

व  

शंकर भ ऊस हबे वशंदे य 

26 वर्थ धंद . ख जगी 

नौकरी र . स त र  परीसर 

स त र  पोलीस स्टेशन 

जवळ औरंग ब द 

अज्ञात ,dq.k 17]900 :- 

एक सॅमसंग कपवनच  मोब ईल J-7 

क ळ्य  रंग च  त्य  मधये वस                            

नं.9960525250,7507772577 

IMEI.NO. 35834408681138 वकंमत 

17,900/- रूपये 

वनरंक नमदु त रखेस वेळी व िीक णी य तील फीय थदी 

मजकुर ह े नमदु टे्रन ने औरंग ब द ते मबुई अस  

प्रव स करण्य  स िी रेल्वे स्टेशन औरंग ब द येरे्  

PF.NO. 01 वर सदर ग डीचे म वगल जनरल डब्य  

मध्ये चढत असत ंन  कोणीतरी अज्ञ त चोरट्य ने 

फीय थदी य ंचे पॅन्टचे वखश तील वर नमुद मोब ईल 

गदीच  फ यद  घेवनू मदु्द म लब डीने चोरून नेल    

ASI. 

670   

बैन डे 

21 ijGh oS-

18@18 

dye 

379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

js-LVs-ijGh oS-

cqfdax frfdV 

f[kMdh toG 

21-02-18 

06-55 ok 

21-02-18 

18-15 ok 

e/kqdj eslkth ?kksMds 

o; 48 o”kZ /kank 

ukSdjh jk-lqHkk”k pkSd 

ijGh oS-eks-ua-

9309753345  

vKkr ,dq.k 18]000 :-          

,d vksiks da-pk xksYMu jaxkpk 

eksckbZy fle ua-9975074925 

IMEI NO-

864725030392317 fd-

18]000 :- 

 

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

etdqj gs R;kpk eqyhl vkSajxkckn ;sFks tkus 

vlY;kus eqyhps izoklkps frdhV dk<r 

vlrkauk dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnh 

;kaph utj pqdoqu R;kpk f[k’kkrhy ueqn 

o.kZ.kkpk eksckbZy pks:u usyk- 

iksgok 

321 

vkopkj 

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 

 

 

ukf’kd 

jksM 

11@18 

dye 174 

lhvkjihlh 

js-LVs-uacj 4 

ukf’d jksM  

21-02-18 

20-15 ok 

iqohZ 

21-02-18 

21-40 ok 

vkWu M;qVh 

Mhok;,l,l jsYos 

LVs’ku ukf’kd jksM 

fujHk;flax vejflax 

nsoMk o; 40 o”kZ jk-

xzke dlcsMh Bk.kk 

gfM;k gjnk ft-gjnk 

ojhy rk-osGh o fBdk.kh ;krhy e;r ble gk Vªsu ua- 11072 

dke;kuh ,Dl us grnk rs ukf’d jksM vlk izokl djhr 

vlrkauk R;kph izd̀rh [kjkc >kY;kus R;kuk esfMdy vf/kdkjh 

jsYos gkWLihVy ukf’kd jksM ;kauh psd d:u e;r ?kks”khr dsys  

lQkS 

ikVhy 

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

1 HkqlkoG 179@10 dye 302]34 Hkkanfo 21@02@2018 ps 14-01 ok- 

 

vt; eaMy cq/ku eaMy o; 35 o”kZs jk- iMh;k cklk Fkkuk& gjhgkjiqj] eqaxsj  

fnukad 23@02@2018 ikosrks ihlhvkj e/;s 

2 pkGhlxkao ५४/ २०१८ कलम ३६३,३६६,(अ),३४   Hkkanfo 

लैगीक संरक्षण क यद  २०१२ चे कलम ,४,७,८प्रम णे  

वद.२१/२/१८ रोजी १८.४७ व  शभुम वभमर व व घ वय २१ वर्थ र . अवध न मर िीश ऴे जवळ त .वज. धळेु   


