
yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy nk[ky Hkkx 1 rs 5 [kkyhy xqUgs fnukad   22-03-2018 

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 xksafn;k 

68@18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

js-Lvs- xksafn;k 

lsdaM DykWl 

izfr{kky;e/;s 

pkftZax 

ikbZaVo:u 

22-03-18 

ps 12-30 

ok- 

22-03-18 

ps 14-30 

ok- 

nsosanzdqekj 

a’kadjizlkn 

fn{khr o; 45 

jk- eksBk cl 

LVkWi toG eks 

ua- 

8226004466] 

9910978733 

vKkr ,dq.k 7]500@& 
,d dkG;k jaxkpk vWlql 

da- eksckbZy ekW ua- 

lhth&501 R;kr 

vk;Mh;k ua 

90937902502] fda 7]500 

: 

fujad v’kk izdkjs vkgs dh ;krhy fQ gs nqxZ ;sFks 

tk.ksdjhrk js LVs xksafn;k ;sFks lsdaM 

DykWl osVhax :ee/;s eksckbZy pkftZaxyk 

ykoqu izfr{kk djhr vlrkauk R;kaps utj 

pqdhpk  Qk;nk ?ksowu uewn eksckbZy 

pks:u usyk- 

 

iksgok 599 

mds 

2 ukxiwj 

421@18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

xkMh ua 12768 

la=kxkph ukansM 

,Dl ps ekxhy 

tujy 

dkspe/kqu 

mrjrs osGh js 

LVs ukxiwj ;sFks 

22-03-18 

ps 09-05 

ok- 

22-03-18 

ps 18-30 

ok- 

eksrhjke Jko.k 

lksusdj o; 57 

jk la=kekdsZV 

jke eafnj 

/keZ’kkGk ukxiwj 

eks ua- 

9552901159 

vKkr ,dq.k 5]000@& 
,d baVsDl eksckbZy 

R;kr vk;Mh;k ua 

9552094553] IMEI 

NO 911533052346788] 

91153052346796 fda 

5]000 : 

fujad v’kk izdkjs vkgs dh ;krhy fQ gs rkjlk 

rs ukxiwj v’kh xqM~l xkMZ M;qVh d:u js 

LVs ukxiwj ;sFks mrjrsosGh dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus xnhZpk  Qk;nk ?ksowu uewn 

eksckbZy pks:u usyk- 

fVi-- Lor vkY;kus ykxyhp 

iksgok 181 

ckcj 'ks[k 

3 ukxiwj 

422@18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

ysMht cWx 

pksjh 

 

 

xkMh ua 18243 

Hkxr dh dksBh  

,Dl ps dksp 

ua- ,@2 cFkZ 

ua- 25]27 o:u 

js LVs ukxiwj 

;s.;kiqohZ 

06-03-18 

osG ueqn 

ukgh 

22-03-18 

22-44ok 

tkWj gqlsu 

rkghj vyh o; 

65 jk eksVj 

cl LVWUM 

toG r[kuiqj 

fckliqj N-x- 

eks ua- 

9009882652 

vKkr ,dq.k 9]000@& 
,d ysMht cWx R;kr 

,d lWelx da-eksckbZy 

R;kr ua 7354961651  ] 

jks[k 1500:] vk/kkjdkMZ] 

p"ek  vlk ,dq.k 9]000 

: pk eky 

fujad v’kk izdkjs vkgs dh ;krhy fQ gs ueqn 

xkMhus fcykiqj rs bVkjlh vlk izokl 

djhr vlrkauk izoklk njE;ku R;kaps 

>ksispk Qk;nk ?ksoqu js LVs ukxiwj 

;s.;kiqohZ dks.khrjh vKkr pksjV;kus uewn 

ysMht cWx vkrhy lkekuklg pks:u usyh- 

fVi-- ek- iks-vf/k-yksg- uxkiwj tk-dza- 

vkj@23@oxZ@2018 & 2569 fnukad 22-

03-18 vUo;s vk-dza- 451@18 fnukad 22-

03-18 jksth izkIr >kY;kus xqUg nk[ky- 

eiksgok 

522 

esJkke 

4 ukxiwj 

423@18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

 

 

xkMh ua 12707 

Mk laidZdzkarh  

,Dl ps dksp 

ua- ,l@8 cFkZ 

ua- 8 o:u js 

LVs ukxiwj 

lqVY;koj 

06-03-18 

02-30ok 

22-03-18 

22-46 ok  

r`Irh Hkqis’k 

‘’kqDyk  o; 

32 jk 58@ 2 

ch fo|kk NksVk 

banksj e-iz- eks 

ua- 9826540005 

vKkr ,dq.k 83]900@& 
,d ysMht ilZ R;kr 

,d lWelx uksV da-

eksckbZy R;kr ua 

8839284487] fd- 

67]900: jks[k 10]000l] 

lksU;kps VkWIL fd- 

6]000:] ,Vh,e dkMZ] 

Mk-yk;lUl iWudkMZ] 

isuMªkbZOg pktZj 

vk/kkjdkMZ] vlk ,dq.k 

83]900 : pk eky 

 

 

fujad v’kk izdkjs vkgs dh ;krhy fQ g;k ueqn 

xkMhus izokl djhr vlrkauk izoklk 

njE;ku R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu js LVs 

ukxiwj ;sFkqu xkMh lqVY;kauarj dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus uewn ysMht ilZvkrhy 

lkekuklg pks:u usyh- ckcr y{kr vkys- 

fVi-- ek- iks-vf/k-yksg- uxkiwj tk-dza- 

vkj@23@oxZ@2018 & 2563 fnukad 22-

03-18 vUo;s vk-dza- 452@18 fnukad 22-

03-18 jksth izkIr >kY;kus xqUg nk[ky- 

iksmifu 

Jh ikaMs 



5 o/kkZ  

vi 

172@18 d 

379  Hkknaoh 

eksckbZy 

pksjh 

 

Vªsua u 17037 

fcdkusj,Dlsps 

dksp ua ,@01 

cFkZ ua 05 o:u 

jsLVs panziqj ;sFks 

21-03-18 

ps 06-15 

ok njE;ku 

22-03-18 

ps 12-30 

ok 

gqdehpan  

Jhfdluth 

lkadyk o; 62 

o"kZ jkg- y{eh 

VkWoj  csxe 

cktkj gSnzkckn 

vKkr ,dq.k 35]600# 

,d VªkWyh cWx fd 

2]000@# R;kr jks[k 

13]600@# MschM dkMZ 

vk/kkjdkMZ Mªk;fOgx 

yk;lUl o diMs fd 

15]000@# vlk  Qksu 

pktZj fd 1]000@# 

ikWojcWd& 4]000 #  

,dq.k 35]600# pk eky 

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

ueqn xkMhus fldanjkckn rs ukxksj  izokl 

djhr vlrkauk jsLVs panziqj ;sFks R;akph 

>ksi m?kMyh vlrk R;kaph ueqn VªkWyh cWx 

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

?ksoqu pks:u usys ckcr jsiksLVs cMusjk ;sFks 

rdzkj fnys o:u lnj xqwUg;kps dkxni= 

bZ&esy n~okjs izkIr >kys o:u ueqn xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk 

iksuk 31 

eqR;kyokj 

6 o/kkZ  

vi 

173@18 d 

379  Hkknaoh 

eksckbZy 

pksjh 

 

Vªsua u 17037 

fcdkusj ,Dlsps 

dksp ua ,@02 

cFkZ ua 41 o:u 

jsLVs panziqj ;sFks 

y{;kr vkys 

21-03-18  

06-15 ok 

njE;ku 

22-03-18 

13-10 ok 

fot; 

x.ks’keyth 

tSu o; 76 o"kZ 

jkg ekjksrh iyZ 

v:uks/; 

dkWyuh gSnzkckn 

vKkr ,dq.k 14]000# 
,d VªkWyh cWx fd 

4]000@# R;kr okijrs 

04 Mªsl fd 6]000@# 

nksu lkM;k o pknj fd 

4]000 # vlk ,d.qk 

14000# pk eky 

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

ueqn xkMhus fldanjkckn rs fcdkusj izokl 

djhr vlrkauk jsLVs panziqj ;sFks R;akph 

>ksi m?kMyh vlrk R;kaph ueqn VªkWyh cWx 

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

?ksoqu pks:u usys ckcr jsiksLVs cMusjk 

;sFkqu lnj xqwUg;kps dkxni= bZ&esy 

n~okjs izkIr >kys o:u ueqn xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk 

 

iksuk 31 

eqR;kyokj 

7 o/kkZ  

vi 

174@18 d 

379  Hkknaoh 

eksckbZy 

pksjh 

 

jsYos LVs’ku  

cYykj’kkg 

IYkWkVQkWeZ ua 04 

ok xkMh 

laidZdzkarh 

,Dlps tujy 

dkspes/; p<r 

vlrkauk 

20-03-18 

14-10 ok 

njE;ku 

22-03-18 

17-00 ok 

fd’kkksj 

’kkejkoth 

iMksGs o; 52 

o"kZ jkg- 

foosdkuan uxj 

jktqwjk ft 

panziqj 

vKkr ,dq.k 9]500# 
lWelax daiuhpk eksckbZy 

ts&02 xWyDlh R;kr 

fle au 9545073810] 

8788137573 fd 
9]500@# 

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

ueqn xkMhus jsLVs cYykj’kkg rs ukxiqj 

vlk izokl dj.ks djhrk lnj xkMhps 

tujy dkspe/;s p<r vlrakuk izoklh 

yksdkaps xnhzpk Qk;nk ?ksoqu  dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus R;kpk ueqn eksckbZy 

pks:u usys nqj{ks= cYykj’kkg  ;sFks rdzkj 

fnys o:u tkod dz 149@18 vUo;s  

xqUg;kps dkxni= izkIRk >kys o:u xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk 

 

iksuk 186 

iVys 

8 o/kkZ  

vi 

175@18 d 

379  Hkknaoh  

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

 

Vªsu au 11040 

egkjk"V 

,Dle/;s 

fodyakx 

dkspe/;s p<r 

vlrkauk jsLVs 

o/kkZ ;sFks 

06-03-18 

13-55 ok 

njE;ku 

22-03-18 

17-35 ok 
lkS vkjrh 

jkgqy Mkacjs o; 

29 o"kZ jkg 

dkeMk  rk 

eqrhZtkiqj ft 

vdksyk 

vKkr ,dq.k 1]900# 
ysMhtilZ R;kr jks[k 

1]900@# vk/kkjdkMZ 

ernku dkMZ yk;lUl 

,Vh,e dkMZ vlk ,dq.k 
1]900@# pk eky 

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

ueqn xkMhus jsLVs o/kkZ rs eqrhtkiqj vlk 

izokl dj.ks djhrk lnj xkMhps fodyakx 

dkspe/;s p<r vlrakuk izoklh yksdkaps 

xnhZpk Qk;nk ?ksoqu  dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus R;kph ueqn ilZ vkrhy ueqn 

lkeku pks:u usys  

jsiksLVs vdksyk ;sFkqu ueqn xqUg;kps 

dkxni= tkod dz743@18 fn 

07@03@18 uqlkj vkod dz 469@18 fn 

22@03@18 vUo;s izkIr >kys o:u ueqn 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

 

iksgok 

289 /kksVs 



9 - cMusjk 

vi-dz-

159@18 

dye 379 

Hkk-na-oh- 

izek.ks 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

 

 

Vzsu 18029 

’kkyhekj ,Dl 

ps leksjhy 

tujy dksp 

e/kqu  js LVs 

cMusjk ;sFks 

mrjY;koj 

y{kkr vkys 

20-03-18 

ps 

10-00 ok 

rs 10-15 

ok njE;k.k 

22-03-18 

ps 

17-01 ok 

 

 

‘uehrk iz 
eqGrdj o; 

37  o"kZ jk 

rkiMh;k uxj 

’kkarh lnu MkW-

ok;pkGP;k 

nok[kkU;k 

cktqyk vdksyk 

vKkr ,dq.k 7]499@& 
,d jsM eh daiuhpk 

eksckby R;kr oksMkQksu 

fle ua-9158568393 

IMEI  no 

887158033155233, 

887158033155225 
 fd-7499@ : pk 

eksckby 

fujad ueqn ?kVuk rk osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh eghyk g;k ueqn Vzsu us vdksyk 

;sFkqu lqekjs 09-00 ok ueqn xkMhps 

leksjhy tujy dksp e/kqu vdksyk rs 

cMusjk vlk izokl d:u js LVs cMusjk 

;sFks mrjys vlrk ilZ e/;s Bsoysyk 

eksckby ikghyk vlrk ilZ e/;s fnlqu 

vkyk ukgh izokl njE;k.k dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus R;kauk udGr pksjqu usyk vkgs 

fVi & js iks LVs vdksyk ;sFks besy Onkjs 

xqUg;kps dkxnirz ikBohys gksrs js iks LVs 

vdksyk ;kauh ueqn fQ;kZnh eghyk ;kaps fn 

21@03@2018 jksth iqjouh tckc ?ksryk 

vlrk lnj fQ;kZnh us eksckby pksjh >kys 

ckcr js LVs cMusjk ;sFks y{kkr vkys ckcr  

ASI/ 

759 
Lskokus 

10 vdksyk 

245@18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

Vsªu ua- 12105 

fonHkZ  ,Dl- ps 

ekxhy dksp ua- 

,l@3] cFkZ ua- 8 

o:u  js-LVs- 

vdksyk ;sFks- 

20-03-18 

ps osG ueqn 

ukgh- 

22-03-18 

13-54 ok-  

ruqJh ujsanz oatkjh] 

o; 18 o”ksz] jk-  

xks”kcktkj] dWEi 

,fj;k] dkeBh] 

ukxiqj- 

vKkr ,dq.k 11]990@& 
,d vksIiks da-  pk lksusjh 

jaxkpk eksckbZy IMEI NO. 
864029033625975 

fda- 11]990@& :- 

fujad v'kkizdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh gs ueqn 

xkMhus eqacbZ rs ukxiqj vlk izokl dfjr vlrkauk 

js-LVs- vdksyk ;sFks R;kaph >ksi m?kMyh vlrk 

R;akpk ueqn eksckbZy R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus pks:u usyk vls fnys 

fQ;kZno:u lcc vijk/k nk[ky- 

iksuk 

930 

11 vdksyk 

247@18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

Vsªu ua- 12833 

vgenkckn gkoMk  

,Dl- ps ekxhy 

tujy dksp e/kqu  

js-LVs- eqfrZtkiqj 

;sFkqu xkMh lqVY;k 

uarj 10 fe- uh 

y{kkr vkys- 

22-03-18 

ps 14-15 rs 

14-20 ok- 

njE;ku- 

22-03-18 

18-49 ok-  

lqf/kj e/kqdjjko 

fo:Gdj] o; 

25 o”ksZ] jk- ekuk] 

rk- eqfrZtkiqj] ft- 

vdksyk- 

vKkr ,dq.k 6]999@& 
,d MI 4A  da-  pk 

dkG;k jaxkpk eksckbZy 

IMEI NO. 
866644031308669 

fda- 6]999@& :- 

fujad v'kkizdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh gs ueqn 

xkMhus eqfrZtkiqj rs iqyxko vlk izokl dfjr 

vlrkauk js-LVs- eqfrZtkiqj lqVY;kuarj 5 rs 10 fe- 

uh fQ;kZnh ;kaP;k lkbZM ikWdsVe/kyk R;akpk ueqn 

eksckbZy dks.khrjh vKkr pksjV;kus pks:u usyk 

vls fnys fQ;kZno:u lcc vijk/k nk[ky- 

nqj{ks= 

eqfrZtkiqj 

12 vdksyk 

248@18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

fczQdsl 

pksjh 

 

 

Vsªu ua- 12151 

lejLrk  ,Dl- 

ps dksp ,@1 cFkZ 

ua- 50 e/kqu  js-

LVs- eqfrZtkiqj 

;sFkqu xkMh lqVY;k  

16-03-18 

06-30ok- 

22-03-18 

20-48 ok-  

furhu izYgkn 

rk;Ms] o; 56 

o”ksZ] jk- f’k{kd 

dkWyuh vejkorh 

eks 

9420078363- 

vKkr ,dq.k 55]000@& 
,d Oghvk;ih fczQdsl R;kr 

okijrs diMs fd- 5]000:] 

jks[k 50]000:] vlk ,dq.k 

55]000:- pk eky-  

fujad  v'kkizdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh gs ueqn 

xkMhus dqykZ rs cMusjk vlk izokl dfjr vlrkauk 

js-LVs- eqfrZtkiqj lqVY;kuarj fQ;kZnh ;kaP;k >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu R;kaph ueqn fczQdsl vkrhy 

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

fVi %& jsiksLVs cMusjk ;sFkqu ueqn xqUg;kps 

dkxni= tkod dz 666@18 fn 

16@03@18 uqlkj vkod dz 273@18 fn 

22@03@18 vUo;s izkIr >kys o:u ueqn 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

  

 

iksuk 463 

[kaMkxGs 



13 pkGhlxkao 

88/18 कलम 

379 IPC 

प्रमाणे दाखल 

xqUgkizdkj 

lWxcWx 

pksjh 

 

टे्रन नं.12137 

DN पंजाब मेल 

चे कोच न. B/3 

बर्थ न.49 वरून  

रे.स्टे.ईगतपूरी ते 

चाऴीसगाव 

दरम्यान  

 

21/03/18  

22/42 ते 

01/49 वा. 

दरम्यान 

22/03/18 

18.26वा 

श्री. राहूल गपू्ां 

पपताजी का नाम 

बी.के.गपू्ा वय 34 

वर्थ रा.धेनू बलााँक 

पचनार फोरचनू 

पसटी भोपाऴ 

(मध्यप्रदशे) 

मो.न.99265204

67 

. 

 

 आरोपी :- 

अज्ञात 

,dq.k 44]000:- 

(1)काऴ्या कलर ची साँक 

बाँग पकमत-2000/रू.(2)लाँप 

टााँप DELLकम्पनीचा 

पकमत-35000/रू. (३) चष्मा 

पकमत-2000/रू.(४) रोख 

3000/रू. (५)मोबाईल 

चाजथर पकमत-2000/रू.व 

आधार कार्थ,ड्ााँयवहीग 

लायसन्सं, गार्ीचRेCबकू, 

असा एकूण 44,000/रू.चा 

माल 

6) पमऴाला माल :- पनरंक 

fujad नमदू ता.व वेळी व ठीकाणी यातील पफयाथदी 

मजकूर ह ेCST ते भोपाऴ असा नमदु टे्रन ने नमदू 

कोच मधनू झोपनू प्रवास कररत असताना त्याची 

वरील वणथनाची साँग  बाँग आतील सामाना सह 

जेवन करण्याचा टेबला खाली ठेवलेली नमदू बाँग 

त्याचा झोपेचा फायदा घेवनू रे.स्टे. ईगतपरूी ते 

चाऴीसगाव दरम्यान  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

मदु्दाम लबार्ीने चोरुन नेल्याची लेखी तक्रार 

पदल्यावरुन इकरे्स ग.ुरं.नं.88/18 कलम 379 

IPC प्रमाणे दाखल  

WASI 

655 रामटेके 

माँर्म 

14 euekM 

गु. र. नं 321/ 

2018 कलम 

379 भा.दं.पव 

प्रमाणे  दाखल 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

प्लटफामथ नं 4 वर  

आले असता मुंबई 

पसेजरची वाट पाह 

असताना 

22/03/2018 

चे 12.30 ते 

13.00 वा 

22/03/2018 

चे 17.51 

अमोल शांतीलाल  

पवार वय19 वर्थ 

धंदा  पशक्षण  रा. 

लोहाटीगणे पो.  

भालदु ता .नांदगाव 

पज. नापशक  मो. नं 

8 9604745842 

अज्ञात ,dq.k 20]400:- 

एक sony कंपनीचा model 

Xeperia m4  काळ्या 

रंगाचा  त्यात पसम नं 

8605881591 , 

7972909103 असा imei 

no  35219807358570 -1 

2)35219807358571-9 

असा 20,400/- रु 

fujad वरील ता .वेळी व पठकाणी यातील पफयाथदी मजकुर हे  

मनमार् ते बदलापरु असा प्रवास करणे कामी  रेल्वेचे  

जनरल  पतकीट काढुन  प्लटफामथ नं 04 वर पसेजर  

गार्ीची वाट पाहत असताना त्यांच्या बगेत ठेवलेला  

वरील वणथनाचा मोबाईल  अज्ञात चोरट्याने  त्याचे 

तक्रारी वरुन गुन्हा दाखल  गु. र. नं 0321/ 2018 

कलम 379 भा.दं.पव प्रमाणे  दाखल  

पो. हवा/268 

पठाण 

15 euekM 

गु. र. नं 322/ 

2018 कलम 

379 भा.दं.पव 

प्रमाणे  दाखल 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

 टे्रन नं 11093 dn 

महानगरी एक्सप्रेस 

चे समोरील जनरल 

कोचमध्ये रे. स्टे 

मनमार् येर्ुन गार्ी 

सटुलेनंतर  10 

पमपनटांनी 

28/02/18 चे 

वेळ नमदु 

नाही 

22/03/18  

चे 19.34 

सपुनल बाळु 

आहरेकर वय22 

वर्थ धंदा कारपेंटर 

काम रा. वाघ नगर  

दत्त मंदीरासमोर 

जळगाव  पज. 

जळगाव मो. नं 

9420383830 

अज्ञात ,dq.k 16]990:- 

एक गोल्र्न रंगाचा ओपो F 5 

कंपनीचा मोबाईल  की 

16990/- रु  चा त्यात  

vodafone sim 

9764520271 airtel sim no 

7558611042  imei no 

866455034133776 असे  

16990/- रु चा माल 

fujad वरील ता .वेळी व पठकाणी यातील पफयाथदी मजकुर हे 

नमदु टे्रन चे नमदु कोच मधुन  कल्याण ते जळगाव  

असा प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्यान  त्यांचा 

वरील वणथनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  

त्याचा  गदीचा फायदा घेवनु  त्याच्या पन्टच्या 

पखशातुन  त्याची  नजर चकुवनु  मुद्दाम लबार्ीने 

चोरुन नेलेबाबत त्याचे तक्रारी वरुन गुन्हा दाखल  गु. 

र. नं 0322/ 2018 कलम 379 भा.दं.पव प्रमाणे  

दाखल  

रे. पो.स्टे भसुावळ येर्ील जा. क्र 1091/18 पद. 

01/03/2018 तसेच इकर्ील आवक क्र 650/2018 

पद. 22/03/2018 असे गुन्हयाचे कागदपत्र प्राप् 

झाल्याने ) 

पो. ना /117 

सय्यद 



16 euekM 

गु. र. नं 323/ 

2018 कलम 

379 भा.दं.पव 

प्रमाणे  दाखल 

xqUgkizdkj  

cWx pksjh 

टे्रन नं. 11057 र्ा. 

दादर अमतृसर एक्स 

चे कोचनं. B/1 

बर्थनं. 29 वरुन रे 

स्टे मनमार् येरे् 

गार्ी उभी असताना 

2/3/2018 चे 

04.30 वा. 

22/03/2018 

चे 19.52 

पदपक सरेुश परदेशी 

वय 29 वर्थ धाँदा 

नोकरी राह. साई 

नगर सागर 

अपाटथमेन्ट प्लट नं. 

6 पनत्यानंद नगर 

महाबळ जळगाव 

पज. जळगाव मो.नं. 

9970569942 

अज्ञात ,dq.k 19]900:- 

एक काळ्या लाल रंगाची 

शोल्र्र  cWx  त्यात मनी 

पाकीट त्यात HDFC बाँकेचे 

ATM व सोनी कं.चा पावर 

बाँक पक. 5000/- रु. चाजथर दोन 

पन्ट शटथ व रोख 14900/- रु. व 

आधारकार्थ पनकार्थ ड्ायप्हगं 

लायसन्स असा एकुण 19900/- 

रु. चा माल 

fujad वरिल ता. वेळी व ठिकाणी यातील ठियाादी हे 

नमुद टे्रन चे कोच व बर्ा वरुन मुुंबई ते जळगाव 

असा प्रवास करित असताना िे स्टे मनमाड येरे् 

गाडी उभी असताना कोणीतिी अज्ञात चोिट्याने 

ठियाादी याुंचे जवळील नमुद वणानाचा पसा 

आतील सामानासह मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेले 

सबब अप क्र.323/2018 कलम 379 IPC प्रमाणे 

गुन्हा दाखल किण्यात आला  

गुन्याचे कागदपत्र रे पो स्टे भसुावळ येर्ील जा. क्र. 

1100/2018 पद. 03/03/2018 अन्वये इकर्ील आ. 

क्र. 647/2018 पद. 22/3/2018 अन्वये गुन्हा दाखल 

पोना/133 

पठाण 

17 euekM 

गु. र. नं 325/ 

2018 कलम 

379 भा.दं.पव 

प्रमाणे  दाखल 

xqUgkizdkj  

cWx pksjh 

टे्रन नं. 22455 र्ा. 

पशर्ी-कालका 

एक्स चे कोचनं. 

A/1 बर्थनं. 05 

वरुन रे स्टे मनमार् 

येर्नु  गार्ी 

सटुताच 

पद. 

03/03/2018 

चे वेळ नमदु 

नाही 

पद. 

22/03/2018 

चे   20.40   

वा. 

रपवंद्रनार् र्ीगंबर 

बेंर्ोळे, वय 54 

वर्थ, धाँदा-

9730913965 रा. 

15 बंगला . 

वरणगाव रोर्  

भसुावळ 

अज्ञात ,dq.k 300:- 

एक काळ्या काळ्या  रंगाची   

cWx पकंमत 300/-रुपये, त्यात 

रेल्वेचे TTEबुक, 

नं.G432429- G4432447 

MR मनी रपशद बुक, 1) 

AJ/478372316, 2) 

AJ/48398795 3) 

AJ/48444377 

4)AJ/99710133, 

5)AJ/99787718 असा एकुण 

300/- रु. चा माल 

fujad  वररल ता. वेळी व पठकाणी यातील पफयाथदी हे नमदु 

टे्रन चे कोच व बर्थ वरुन पशर्ी  ते भसुावळ  अशी  

ऑन र््यटुी TTE चे काम कररत असताना रे स्टे 

मनमार् येर्नु  गार्ी सटुताच कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने पफयाथदी यांचे बर्थवर ठेवलेली नमदु वणथनाचा 

बग  आतील सामानासह मदु्दाम लबार्ीने चोरुन नेले 

सबब अप क्र.325/2018 कलम 379 IPC प्रमाणे 

गुन्हा दाखल करण्यात आला गुन्याचे कागदपत्र रे पो 

स्टे भसुावळ येर्ील जा. क्र. 1105/2018 पद. 

03/03/2018 अन्वये इकर्ील आ. क्र. 648/2018 

पद. 22/3/2018 अन्वये मा. प्रभारी अपधकारी सो. 

यांचे आदेशांन्वये नंबरी गुन्हा दाखल) 

पो.ना/447 

शेजवळकर 

18 euekM 

326@18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

Vsªu ua- 11039 

egkj"Vª  ,Dl- 

ps dksp ua- 

,l@5 cFkZ ua- 

13 o:u js-LVs-

euekM 

;s.;kiqohZ 

03-03-18 

06-00ok 

22-03-18 

22-19 

ok-  

lqfer 

vfuydqekj 

lHkxpankuh  

o; 18 o”ksZ] 

jk- IykWV ua- 

71 cktksyk 

jksM y{eh uxj 

lkbZ dkWyksuh 

HkqlkoG esk ua- 

8149131465 

vKkr ,dq.k 12]999@& 
,d MI 4A  da-  pk 

dkG;k jaxkpk eksckbZy 

IMEI NO. 
864238036526607, 
864238036526615 

fda- 12]999@& :- 

fujad  v'kkizdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh gs 

ueqn xkMhus iq.ks rs HkqlkoG vlk izokl 

dfjr vlrkauk js-LVs- euekM  ;s.;kqiohZ  

fQ;kZnh ;kaP;k >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

eksckbZy dks.khrjh vKkr pksjV;kus pks:u 

usyk vls fnys fQ;kZno:u lcc vijk/k 

nk[ky- 

fVi %& jsiksLVs HkqlkoG ;sFkqu xqUg;kps 

dkxni= k dza-1106@18 fnukad 03-03-

18 vUo;s vk dza- 646@18 vUo;s vkt 

jksth izkIr >kY;kus xqUgk nk[ky- 

iksuk 563 

jksMs 



19 euekM 

327@18 

dye 379 

Hkk-na-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

Vsªu ua- 12779 

xksok  ,Dl- ps 

dksp ua- ,l@5 

cFkZ ua- 21 

o:u js-LVs-

euekM ;Fks 

xkMh Fkkacyh 

vlrk 

06-03-18 

osG ueqn 

ukgh 

22-03-18 

22-28ok-  

izdk’k Hkxoku 

nkekth fdaxj  

o; 18 o”ksZ] 

jk- tkMhvkMk 

vk"VkjksM flgksj 

e-iz- eks ua- 

896271790

4 

vKkr ,dq.k 7]500@& 
,d lEklax  da-pk 

xksYMu jaxkpk ts&7 

eksckbZy. fda- 7]500@& 

:- 

fujad  v'kkizdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh gs 

ueqn xkMhus eMxkao rs HkksikG vlk izokl 

dfjr vlrkauk js-LVs- euekM  ;s.;kqiohZ  

fQ;kZnh ;kaP;k xSjgtsjhpk Qk;nk ?ksoqu 

R;kaps cFkZoj Bsoysyk eksckbZy dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus pks:u usyk vls fnys 

fQ;kZno:u lcc vijk/k nk[ky-  

fVi %& jsiksLVs HkqlkoG ;sFkqu xqUg;kps 

dkxni= k dza-1104@18 fnukad 06-03-

18 vUo;s vk dza- 646@18 vUo;s vkt 

jksth izkIr >kY;kus xqUgk nk[ky- 

iksuk 546 

ckoLdj 

20 ukf’ksdjksM 

105@18 

379 Hkknafo 

xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

Vzsu y[kum 

,Dlizsl us 

dY;k.k rs ukf’kd 

jksM vlk izokl 

dfjr vlrkauk js-

LVs-ukf’kdjskM 

17-03-18 

ps 00-00 

ok- 

 

 

 

22-03-18 

ps 00-30 

ok- 

 

 

eaxynkl ‘’kadj 

lkui o;-30 o"kZ 

jk- oMxko fiaxGk 

rk-flUuj ft-

ukf’kd 

vKkr ,dq.k 7]500 :- 

,d ,pVhlh dai.khpk 

eksckbZy ekWua- 525 vlk 

,dq.k 7]500 #i;kpk 

eksckbZy 

fujad ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn xkMhus dY;k.k rs 

ukf’kdjskM vlk izokl d#Uk ukf’kdjksM ;sFks 

mrjr vlrkauk izok’kh yksdkaP;k xnhpk Qk;nk 

?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnh ;kapk 

cktql ueqn o.kZukapk eksckbZy eqnnke yckMhus 

pks#u usyk vkgs- lnj vijk/k dye 379 Hkk-n-

oh izek.ks nk[ky- 

fQ;kZnhus fQ;kZn bZ&esyOnkjs vkt jksth 

ikBfoY;kus m’khjk xqUgk nk[ky- 

e-iksuk-

649 

lkGos  

21 ukf’ksdjksM 

106@18 

379  

Hkknafo 

xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

js-LVs-ukf’kdjksM 

cqdhax vkWfQl 

e/;s eksdG;k 

tkxsr 

22-03-18 

04-30 ok- 

22-03-18  

05-30 ok- 

Jhd`".k tukZnu 

lqf’kj o;-28 o"kZ 

jk- dksYgkMh rk-

cks/koM ft-

tGxko 

vKkr ,dq.k 12]999:- 

,d dqyiWM dai.khpk 

eksckbZy ekW-u- lh 103 

R;kr ,vjVsy dai.khps fle 

ua- 7756911394 vlk 

ueqn o.kZUkkapk eksckbZy 

,dq.k 12]999 #i;kpk 

fujad ;krhy fQ;kZnh etdqj ‘’kkkyhekj ,Dlizsl ;k 

xkMhus cks/koM rs ukf’kdjskM vlk  izokl d#Uk 

ukf’kdjskM ;sFks cqdhax vkWfQl ;sFks >ksiys vlrk 

R;kaps >ksispk Qk;nk /ksoqu dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus fQ;kZnh ;kapk cktql ueqn o.kZUkakpk 

eksckbZy eqnnke yckMhus pks#u usyk vkgs- lnj 

vijk/k dye 379 Hkk-n-oh izek.ks nk[ky-  

iksgok-

251 ,l-

vkj-

dqyd.khZ 

22 vkSjaxkckn 

गुरन 223/18 

कलम 379 

IPC प्रमाणे 

दाखल 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रेल्वे स्टेशन 

औरंगाबाद 

PFNO-1वरील 

बुकीग आाँपफस 

समोर  

22/03/2018 

रोजी 05. 40 

वा. 

22/03/2018 

रोजी 13. 53 

वा. 

ज्ञानेश्वर गनपत 

दांर्गे वय-40 धंदा- 

नोकरी रा सातारा 

परीसर औरंगाबाद 

      -

9730636502 

अज्ञात ,dq.k 9]100:- 

साँमसंग कंपनीचा J-2 pro 

gold  मोबाईल पकमत 

9,100/-रू  त्यात  Jio- पसम नं 

-8766914301वोर्ाफोन पसम 

नं -7875328371,IMEINO-  

359027087567749  /   

359028087567747 

पनरंक नमदू ता वेऴी पठकानी यातील पफयाथदी  ह ेजनशताबदी 

EXPचे पतकीट काढने करीता औरंगाबाद रेल्वे स्टेशन 

चे पतकीट पखर्कीवर रांगेत उभे असतांना  कोनीतरी 

अज्ञात चोरट्याने पटकीट पखर्कीवरील गदीचा फायदा 

घेवनू त्याचे शटथच्या पखशातील मोबाईल चोरून नेले 

बाबत लेखी तक्रार पदल्याने नमदू प्रमाने गुन्हा दाखल 

करून ना प्रभारी अधीकारी याचे आदेशाने पढूील 

तपास HC-274गर्पलंगे  याच्या करे् मूऴ कोगदोपत्रा 

सह देण्यात आला FIRची प्रत रेल्वे कोटथ औरंगाबाद  

येरे् रवाना केले  

 

 HC-

274गडठलुंगे 



23 vkSjaxkckn 

गुरन 224/18 

कलम 379 

IPC प्रमाणे 

दाखल 

xqUgkizdkj 

ikWdhV 

pksjh 

 

   टे्रन नं 

12730नांदेर् पनेु 

पाँसेजरचे जनरल 

बोगीत रेल्वे स्टेशन 

रोटेगाव येरे् माहीत 

झाले   

13/3/2018 

वेळ नमदू 

नाही  

22/3/2018

चे 14:00वा   

 मोहम्मद यासीन 

शहा वय-६८ रा 

             व  

             . 

पजल्हा खेरी राज्य 

उत्तर प्रदेश       -

8378002413 

अज्ञात ,dq.k 470:- 

एक काळ्या रंगाचे पाकीट त्यात 

रोख रक्कम -470/-रू व 

आधार कार्थ  

पनरंक नमदू तारीख वेऴी व पठकाणी यातील पफयाथदी हे नमदू 

टे्रनने प्रवास करीत असतांना   गदीचा फायदा घेवनू  

अज्ञात चोरट्याने त्याचा नमदू वर्थनाचा व पकमतीचा 

मदू्दे माल  चोरून नेला बाबत पफयाथदी यांनी रे पो स्टे 

मनमार्  येरे् पफयाथद पदल्याने व आज रोजी इकर्ील 

पो स्टे ला कागदपत्र प्राप् झाल्याने नमूद प्रमाने गुन्हा 

आला . रे पो स्टे मनमार् जा. क्र.  1037/18 पद. 

13/03/18 अन्वये गुन्याचे कागदपत्र पोस्टे येरे् 

टपालाद्वारे प्राप् झाल्याने बारपनशी रायटर HC 423 

यानी आ. क्र. 268/18 पद. 22/03/18 अन्वये नोंद 

करून गुन्हा दाखल 

  HC-187 

tQj uqjh 

 

 

24 औरंगाबाद 

गु र नं 

226/18 

कलम 

354, 

323, 

504, 

34 

IPC 

xqUgkizdkj 

fou;Hkax 

 

 

टे्रन औरंगाबाद ते 

हदै्राबाद  पाँसेन्जर 

गार्ी  19:30च्या 

समूारास रे स्टे सेल ू

PF NO – 2वर 

र्ाबली असता. 

21/03/18 

रोजी  19.30 

वा  

22/03/18 

रोजी  20.22 

वा  

          पो हवा /550 

बाळासाहबे आश्रोबा    

पर्टे यानी 

सरकारतफे तक्रार 

दाखल केलेली 

अनोळखी 

(4) चार 

परुूर् 

------ ------ PSI आनंद बनसोरे् यांनी वााँट्सअप वर पाठवलेल्या 

्हीर्ीओ क्लीप वरून समजले पक पद 21/3/18 रोजी 

रे स्टे सेल ू येरे् रेल्वे गार्ीमध्ये मारहान छेर्छार् 

बाबतचा प्रकार झाला आहे. यावरून सदर घटने बाबत 

शहापनशा करने बाबत चौकशी केली चौकशीमध्ये 

रेल्वे गार््यामध्ये वेन्र्रचे काम करनारे वेन्र्र १) 

शहाबाज खान रपफक खान वय-20२)शेख मसू्तफा 

शेख  गफूर वय – ३८ दोघे रा सेल ूयांनी सदरचा प्रकार 

पाहीला असला समजल्याने सदर घटनेबाबत 

त्याच्याकरे् पवचारपसू  केली असता पद 21/3/18रोजी 

ची टे्रन औ.बाद - हदै्राबाद ही पाँसेन्जर गार्ी रात्री 

19:30च्या सूमारास रे स्टे सेलू PFNO-2 वर र्ाबली 

असता रेल्वे मध्ये बसण्याच्या जागेवरून वाद झाल्याने 

तीन ते चार अज्ञात इसमांनीन मसू्लीम समाजाचे 

प्रवासी फाँ पमलीला मारहान केली आह े त्यात मसू्लीम 

महीला पहस पतचे छातीवर मारहान केली असनू तीला 

घान पश्या पदले आह े असे त्यांनी सांगीतले आहे 

वरीष्ठानी पाठपवलेल्या ्हीर्ीओ क्लीप वरून व झाले 

एकून चौकशी वरून पद 21/3/18रोजी रात्री 

19:30च्या समुारासऔरंगाबाद - हदै्राबाद पाँसेजर रे स्टे 

सेल ू PFNO-2वर र्ांबली असता 20 ते 22वर्थ 

वयोगटातील तीन ते चार अज्ञात इसमानी S-3कोच चे 

मागील जनरल कोच मधील मसू्लीम प्रवाश्याना हाताने 

मारहान केली तसेच मसू्लीम प्रवाशी पहचा हात धरून 

पतचे छातीवर हाताने मारहान केली यामळेू सदर 

महीलेस मनात लज्जा उत्पन्न होइल असे अज्ञात 

इसमांनी कृत्य केले यावरून अज्ञात तीन ते चार 

इसमापवरूद्ध कायथवाही होने करीता सरकार तफे पफयाथद 

fnY;kus xqUgk nk[ky-    

ASI – 670 

बैनारे्  



25 ukansM 

cr no 

340/18 u/s 

379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रे स्टे परभणी टे्रन 

अजमेर हदै्राबाद 

EXPच्या जनरल 

र्बबयातुन प्रवास 

करीत असता 

21/03/18चे 

10.45 वा. 

दरम्यान 

22/03/18 चे   

02.38      वा 

प्रकाश रावसाहबे 

सयुथवंशी ,वय-46 

वरे्,धंदा- 

नोकरी,रा- 

बाबानगर नांदेर्, 

मो.न 

9765023959 

अज्ञात ,dq.k 18]000:- 

एक सैमसंग कंपनीचा मोबाइल 

मॉर्ल न A 500त्यात 

Vodafon  चे पसम 

न.9423657047 त्याचा 

IMEI NO 

359932062904801 

पक.18000/- 

पनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील पफ" मजकुर नमदु 

टे्रन ने औरंगाबाद ते नांदेर् असा प्रवास करीत 

असतांना रे.स्टे.परभणी येरे् झोप लागली  अज्ञात 

चोरट्याने त्यांचे झोपेचा  फायदा घेऊन कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने वरील प्रमाने सामान चोरुन नेले वरुन 

सबब अपराध कलम 379 IPC  प्रमाणे दाखल 

करण्यात आले FIR ची प्रत रे.कोटथ औरंगाबाद येरे् 

पाठपवण्यात आली सदर गुन्हयाचा तपास ASI 807 

कुऴमेरे्  यांना देण्यात आले. 

उठििाचे कािण 

पफयाथदी यांनी आज रोजी समक्ष पो.स्टे.ला येवुन 

चोरीची लेखी तक्रार पदल्याने  

ASI/807 

कुऴमेरे् 

26 ukansM 

cr no 

341/18 u/s 

379 ipc 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रे.स्टे.नांदेर् PF 

2वर गदी मधे 

16/03/18 चे  

15/03 वा. 

दरम्यान 

पद.22/03/18  

08.03   वा 

संदीप कोंर्बाराव 

पोटे,वय-25,धंदा- 

नोकरी ,रा-पवटावा 

पो.धानेगाव पज. 

औरंगाबाद मो 

न.9834803946 

अज्ञात ,dq.k 16]000:- 

एक OPPO A57 गोल्र् 

रंगाचा त्यात पजयो पसम न. 

8999848403त्याचा IMEI 

NO. 864622030338897 

पक.16000/- रु 

पनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील पफ" मजकुर हे 

नांदेर् ते औरंगाबाद  जाण्याकरीता रे.स्टे.नांदेर् PF 

2वर र्ांबले असता अजंता EXPचे जनरल र्बबयात 

चढत असतांना गदीचा फायदा घेऊन कोणीतरी 

अज्ञात  चोरट्याचे चोरून नेला  वरुनसबब अपराध 

क्र.379IPC  प्रमाणे गुन्हा  

उठििाचे कािण 

रे.पो.स्टे.औरंगाबाद येर्ील जा.क्र. 860/18 पद- 

16/03/18 अन्वये  गुन्हयाचे कागदपत्र पो.स्टे.ला प्राप् 

झाल्याने रे.पो.स्टे.नांदेर् येर्ील जावक न. 281/18 

पद.21/03/18 अन्वये दाखल 

HC/83 

राठोर् 

27   ukansM 

      . 342/18 u/s 

379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रेस्टे       PF no. 

1 वर              

       कोच नं. 

S7 बर्थ नं.45  

वरुन  ेेस्टे 

पकनवट येण्याच्या 

15-20 पमनी 

अगोदर 

16/02/18 च े

11.45  वा. 

दरम्यान  

22/03/18  

चे 13.18 वा.  

vadqj 

 अ य  व    

  . S- 74भरत नगर नागपरु 

पपन कोर् 440010 

मो. नं.  

9822283756 

अज्ञात  ,dq.k 11]999:- 

एक LETV  कंपनीचा 

मोबाईल मॉ.नं. LeX 526 

त्यात Jio चे पसम नं. 

8668923858, BSNL चे 

पसम नं.9405911094 IMEI 

no.867466028084460, 

867466028084478 ,  

पक.11,999 /-रु. 

पनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील पफ" मजकुर ह ेटे्रन 

पदक्षाभमुी एक्स एक्सने नांदेर् ते नागपरु असा प्रवास 

करीत असताना प्रवासा दरम्यान त्यांना झोप लागली 

असता रेस्टे पकनवट येण्याच्या 15-20 पमनी अगोदर 

त्यांचे झोपेचा फायदा घेउन नमदु वणथनाचा मोबाईल 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबार्ीने चोरुन नेले 

आह ेसबब अप. कलम  379 IPC प्रमाणे दाखल  

उठििाचे कािण 

रेपोस्टे नागपरु येपर्ल जा.कं्र. 880/18 पद.20.02.18 

अन्वये रेपोस्टे नांदेर् आ.कं्र. 282/18पद. 22.03.18 

अन्वये गुन्हाचे कागदपत्र पदल्याने 

 

NK / 

910 र्फरे् 



 

 

 

28  ukansM 

      . 343/18 u/s 

379 IPC 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 

  रेस्टे पणुाथ PF no. 

1 वर टे्रन उभी 

असताना 

 22/03/18 

चे 04.15  

वा. दरम्यान 

22/03/18  

चे 14.13 

वा.   

मोहीत कुमार 

अचल करणपसंग 

अचस वय 29 वरे् 

धंदा र्ॉक्टर 

रा.अंबरपेठ हदै्राबाद 

मो. नं.  

9347180074, 

8639419741 

 

 

 

 

 

          

 

अज्ञात 

                    

,dq.k 37]790:- 

एक बाँग त्यात पाकीट पाँनकार्थ, 

आधार कार्थ, ड्ाय्हींग 

लायसेंस व पत्नीचे आधार कार्थ 

, पाँनकार्थ कॉलेज आयपर्. 

सोन्याचे झमुके वजन 5 gm 

पक. 15000/- रु. आंध्रा बाँकेचे 

ATM कार्थ पासबुक रोख 800 

/-रु.  Vivo  कंपनीचा मोबाईल 

मॉ.नं. V7 Plus  IMEI no. 

866085039331693,   पक. 

21990 /-रु. एकुण पक. 

37790/-रु. 

 

 

                

पनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील पफ" मजकुर हे टे्रन 

नरसापरु नागरसोल एक्सने पसकंदराबाद ते औरंगाबाद 

असा प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान त्यांना 

झोप लागली असता रेस्टे पणुाथ PF no. 1 वर टे्रन उभी 

असताना त्यांचे झोपेचा फायदा घेउन त्यांच्या 

र्ोक्याखाली ठेवलेली बाँग कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

मदु्दाम लबार्ीने चोरुन नेले आह े सबब अप. कलम  

379 IPC प्रमाणे दाखल करुन प्रर्म खबरी ररपोटथ मा. 

JMFC रेल्वे कोटथ औरंगाबाद येरे् रवाना करण्यात 

येऊन सदर गुन्हाचा तपास कामी गुन्हाचे कागदपत्र 

बारपनशी pc 981 यांचे माफथ तीने ASI 807 ईकबाल 

य        य      .  

 ASI 807 

ईकबाल  

29 ukansM 

      . 344/18 u/s 

392 IPC 

xqUgkizdkj 

tcjh pksjh 

 

टे्रन नं. 17207 

साईनगर 

पवजयवार्ा एक्स 

कोच नं.S7 बर्थ 

42, 43, 48 रेस्टे 

परभणी PF no. 

2 वर गार्ी उभी 

असताना 

08/03/18 

00.00  वा. 

दरम्यान  

22/03/18  

20.42  वा.   

जयपवजय कुमार 

अपलकोंर्ा जोपबना 

वय 28 वर्े  रा.घ  

  . 4-2-24 तोटावर 

स्ट्रीट सामलकोट 

पज. गोदावरी ईस्ट 

तेलंगाणा मो. नं. 

7794052428 

अज्ञात ,dq.k 12]000:- 

एक               य   य   

Moto  G 4   कंपनीचा 

मोबाईल त्यात एअरटेल चे 

पसम नं.  7569690108 

पक.12,000/-रु. 

पनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील पफ" मजकुर ह े

टे्रन  जयपरु पसकंदराबाद एक्सने कोच नं.S7 बर्थ 

42, 43, 48 वरुन परीवारासह प्रवास करीत 

असताना गार्ी ही रेस्टे परभणी PF no. 2वर 

र्ांबली असता अज्ञात चोरट्याने पखर्कीत हात 

घालुन पफ. चे आई जवळील पसथ  जबरीने 

पहसकावनु चोरुन घेउन पळुन गेला 392 IPC 

प्रमाणे दाखल. 

fVi %& js-iks-LVs-ijGh tk-Ø-201@18 fn- 

23-03-18 vUp;s xqUg;kps dkxni= vkt 

jksth izkIr >kY;kus ueqn xqUgk nk[ky- 

 

PSI 

नाटकर  

30 ijGh oS- 

24@18 

379 ]34 

Hkknafo 

xqUgkizdkj  

ysMht ilZ 

pksjh 

11406 xkMh 

vejkorh iq.ks 

,Dl- ps dksp 

ua- ,l 5 cfkZ 

ua- 1]2]4]7 

o:u js-Lvs- 

ikuxkao 

njE;ku 

22-03-18 

03-30 ok- 

22-03-18  

19-30 ok- 

jkts’k flrkjke 

jkBksM o;-42 

o"kZ jk- IykWV 

ua- 104 

fot;k 4 

jes’k bZLV 

?kksxh ukxiwj 

Qksu 

797258014

1 

3 vKkr 

fiad 

jaxkph 

‘’kVZ 

?kkrysys 

25 rs 

30 

o;skxVk 

rhy  

,dq.k 20]800:- 

,d ysMht ilZ R;kr 

pkj eksckbZy ]jks[k 

4]000:] nksu p"es 

vlk 

,dq.k 20]800 

#i;kpk 

fujad ;krhy fQ;kZnh etdqj gs vkiys 

iRuhlg ueqn xkMhus vdksyk rs 

mLekukckn vlk  izokl djhr vlrkauk 

cFkZoj ilZ Bsoqu R;kaph iRuh >ksiyh 

vlrk R;kaps >ksispk Qk;nk /ksoqu 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps iRuhph 

ueqn ilZ vkrhy lkekuklg pks:u usyh  

,,lvj;

@785 

cMs 



 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;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 HkqlkoG 26@17 

tkQkS dye 

174 

Vzsu ua 12156 

vi uoftou 

,Dl ps dksp 

,l@2 cFkZ ua 

36 oj js LVs 

HkqlkoG  

 

22@03@18 

12-45 ok 

iqohZ 

fnukad 

22@03@18 

ps 15-46 

oktrk- 

mi LVs’ku 

izca/kd 

js LVs HkqlkoG 

eksgEen eqdhe vCnqy 

lRrkj o; 70 o”kZ jkg 

vk>knuxj]ekyok.h]eykM 

eqacbZ 

?kVuk rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy e;r ble 

gk {k;jksxkus xzLr vlY;kus izoklk njE;ku izd`rh 

tkLr [kjkc >kY;kus ej.k ikoyk vkgs-- 

iksgok@ 

15 

ljksns 

2 मनमार् AD NO 

20/2018  

174 crpc  

प्रमाणे  दाखल 

रे स्टे मनमार् 

प्लॅटफामथ नं 05/06  

वरील पिज चे वर 

22/03/2018 चे 

03.00 वा पवुी 

 22/03/2018 चे    

वा 14.20 

 ऑन र््यटुी dyss रे. 

स्टे मनमार् 

मोहम्मद हापफज रस्तुल 

अंन्सारी  वय69  वर्थ  रा. 

पततरा पबसतपरु  पो  

  

 

 आसननंद ु पततरा 

सखरा पज. मझु्झपरु 

वरील ता वेऴ व पठकाणी यातील मयत परुुर्  हा कोणत्यातरी 

पदघथ आजोराने नैसपगथक ररत्या मरण  पावला तरी त्याचे 

मरणाबाबत 174 crpc  प्रमाणे  दाखल  

पो. हवा/976 

आंबेकर 

3 मनमार् AD NO 

21/2018  

174 crpc  

प्रमाणे  दाखल 

ग्रापमण रुग्णालय 

मनमार् येरे् उपचार 

दरम्यान 

22/03/2018 चे 

12.30 वा. 

 22/03/2018 चे  

वा. 20.33  वा. 

ऑन र््यटुी MO सो 

ग्रापमण रुग्णालय. 

मनमार् 

रामेश्वर पशतलाप्रसाद 

श्रीवास्तव वय 40 वर्थ राह. 

नवी बाजार तहसील 

सत्तरपवदास भदोही (यपुी) 

नमदु ता. वेळी व पठकाणी यातील मयत इसम हा पणेु ते 

मनमार् मनमार् ते वाराणसी असा प्रवास कररत असताना 

प्रवास दरम्यान त्यांची तबयेत बरी नसल्याने त्याचा भाऊ कृष्ण 

पशतल प्रसाद श्रीवास्तव यांनी और्ोधोपचार कामी ग्रापमण 

रुग्णालय मनमार् येरे् घेवनु गेले असता त्यास कोणत्यातरी 

पदघथ आजाराने मयत झाले  

पो. हवा/535 

बोर्के      

4 नांदेर् AD no. 

32/18 us 

174 crpc  

रेस्टे पपगळीचे KM 

no. 300/5-6 

पटरीचे बाजसु 

पगट्टीवर 

पद .21.03.18 चे 

09.40 वा. पवुी 

पद. 22.03.18 चे 

19.45 वा. 

ऑन र््यटुी DYSS 

रेस्टे पपगळी 

एक अनोळखी मयत पुरुर् वय 

अं. 60 वरे् 

नमदु ता वेळी व पठकाणी यातील मयत इसम हा कोणत्या तरी 

धावत्या ईपंजन समोर अगर चालत्या गार्ीने पाठीमागुन जबर 

मार लागुन मरण पावला  

HC 774 

राजपतु 


