
yksgekxZ ukxiqj ftY;krhy nk[ky xqUg;kph ekghrh- Hkkx  1 rs 5  fn-  25- 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 xksafn;k 

45@18 

dye 

379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

js-LVs-xksafn;k 

IyWVQkeZ dz- 

01 ,DlsysVj 

flMh 

¼Lo;apyhr 

flMh½ ps 

cktqyk 

 

25-02-18 

07%30 ok- 

25-02-18  

01%40 

oktrk 

njE;ku 

fQ;kZnh &  Jh- 

lqehr t;ar nq/ks o; 

24 o"kZ jk- eqy 

ljdkjh nok[kkU;kps 

ekxs ft-panziwj 

vkjksih & 

1½ egkcyh 

uanjke 

>kjh;k o; 

22 o"kZ jk- 

ekaxk 

csyhFkkuk 

fcNh;k ft-        

eaMyk ¼e-

iz-½                                 

2½ fnyhi 

rkjkpan 

okGos o; 

45 jk- 

dkWVu 

ekdsZV 

ukxiwj Fkkuk 

x.ks’kisB 

ukxiwj ¼e-

jk-½ 

vVd  

25-02-18 

08%30 ok- 

xsyk eky 

,d lWelax da-pk dkG;k jaxkpk 

eksckby ekWMsy ua- xWyDlh ts&2 

IMEI NO . 

354019085705830, 

354020085705838 fdaer 

8]000@&:- ,dq.k fdaer 

 

 

ueqn 

izek.ks 

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

MksaxjxM rs eqy vkiY;k fe=kalkscr izokl 

dj.ks djhrk js-LVs-xksafn;k IyWVQkeZ dz- 01 

oj ,DlsysVj flMh ¼Lo;apyhr flMh½ ps 

cktqyk >ksiys vlrkauk ojhy ueqn 

vkjksihauh laxuer d:u fQ;kZfnps >ksispk 

Qk;nk ?ksowu R;kapk ueqn eksckby vkjksihuh 

fQ;kZfnps cktqyk >ksiwu R;kauk udGr 

pks:u usyk rlsp fQ;kZfnus lhlhVhOgh 

QqVst ikgrkp lnj vkjksihauk vksG[kY;kus 

js-lq-cy VkLd fVe ps vf/kdkjh o deZpkjh 

;kauh vkjksihl idMqu fQ;kZfn o vkjksihl 

fjiksVkZlg iks-LVs-yk gtj dsY;kus ueqn 

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

 

HC/ 
567 

nq;ksZ/ku 

HktHkqts 

2 o/kkZ 

118@18 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

js-LVs-  o/kkZ 

dkthisB 

iWlsatj js-LVs-

lsokxzke ;sFks 

xkMh mHkh 

vlrkauk 

25-02-18 

07-30ok- 

25-02-18 

10-25ok- 

‘kjhQksíhu eks-

eqfu:íhu eks-  o; 

37 o"kZ] jk-

xksnkojh ft-

isnkrYyh 

rsysxkuk eksua- 

9030336108 

vKkr ,dq.k 12]000  : 

,d selkon da-eksckbZy 

Mk;eaM 4@th jax oksMkQksu ua 

9866185778] fda 12]000 

: 

fujad ueqn rk- osGh o Bhdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh gs js-LVs- ukxiqj ;sFks ;s.ks dfjrk 

ueqn xkMhus   js-LVs-lsokxzke ;sFks xkMh 

mHkh vlrkauk dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

xnhZpk Qk;nk ?ksowu R;kapk uewn eksckbZy 

eqn~nke yckMhus o diVkus pks#u usyk 

o#u xqUgk nk[ky 

eiksuk 

1010 

esJke 



3 o/kkZ 

119@18 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

Vsªu lsokxkze 

,Dlps ch@5 

cFkZ u- 

41]44 js-LVs-  

o/kkZ 

;sFqku xkMh 

lqVrkp 

25-02-18 

05-55ok- 

25-02-18 

13-26 

ok- 

iadt ikaMqjax 

;sMsdj o; 34 

o”kZ jk- lar 

rqdMksth ekxZ 

fgxau?kkV o/kkZ eks-  

u- 8879742012 

vKkr ,dq.k 26]399  : 

,d ysMht ilZ fd- 

3000:]]R;kr vk; Qksu ekW-

,l-bZ R;kr fle u-

9920858952  IMEI  NO  

359203076600979] fda 

19]499: jks[k 23]00:] ,d 

okWysV fd-1600:] vk/kkj 

dkMZ]dzsfMV dkMZ ],-Vh-,e 

dkMvlk ,dq.k 26]399: pk 

eky 

fujad ueqn rk- osGh o Bhdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh gs Bk.ks rs fgaxu?kkV vlk izokl 

ueqn Vsªu o cFkZ o:u dfjr vlrkauk 

izoklknjE;ku dks.khrjh vKkr pksjV;kus  

fQ;kZnh ;kaP;k >ksisP;k Qk;nk ?ksowu 

R;kaph uewn ilZ vkrhy lkekuklg 

eqn~nke yckMhus o diVkus pks#u usyh 

o#u xqUgk nk[ky 

eiksuk 

1010 

esJke 

4 cMusjk 

106@18 

dye 

379 

Hkk-na-oh- 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 

js-LVs-cMusjk 

;sFkhy uohu  

cqdhax  

vkWQhl e/;s 

 

25-02-18 

15-50 ok 

lqekjkl 

25-02-18 

16-30 ok- 

 

 

 

 

vfHk"ksd ,dukFk 

xkMsdj o; 19]  

/kank- f’k{k.k jkg- 

lkbZuxj vejkorh 

eks- ua- 

9657713692 

vKkr ,dq.k 1400  : 

,d dkG;k jaxkps ikdhV R;kr 

jks[k 1400@& : o fdjdksG 

dkxni=s vlk ,dq.k 

1400@&: pk eky 
 

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

gs fxrkatyh ,Dl-us izokl dj.;kdjhrk 

js-LVs- cMusjk ;sFkhy uohu  cqdhaxe/;s 

izoklkps frdhV dk<r vlrkauk 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps 

utjpqdhps Qk;nk ?ksoqu ueqn ikdhV 

vkrhy lkekulg eqíke yckMhus pks:u 

usyk v’kk fnys rdzkjho:u xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk  

 

NK/ 
1028 
[kkaMsdj   
 

 
 

5 vdksyk 

175@18 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 

Vsªu HkqlkoG 

o/kkZ 

iWlsatj 

ps leksjhy 

dksp e/kqu js-LVs 

ekuk ;sFks pkyq 

xkMhr y{kkr 

vkys- 

22-02-18 

19-40 ok- 

njE;ku 

25-02-18 

13-29  ok 

lkS- mToyk lat; 

ipyksM] o; 36 

o”ksZ jk- esgjckck 

dkWyuh N=h ryko 

jksM] nLrqj uxj] 

vejkorh- 

 

vKkr ,dq.k 66600 : 

,d ika<&;k jaxkph ygku ilZ 

R;kr 22 xWze otukph lksU;kph 

dkG;k eU;kph iksr  indklg 

fda- 66]000 :] jks[k 600 :] 

vlk ,dq.k 66]600 :-  

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

fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn 

xkMhus ‘ksxko rs cMusjk vlk izokl dfjr 

vlrkauk dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps 

ilZph pSu m?kMqu  ueqn ilZ  vkrhy 

lkekuklg pks:u usys  

nqj{ks= 

eqfrZtkiq

j 

6 vdksyk 

176@18 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

jss-LVs- vdksyk 

;sFks cqdhax 

vkWQhl e/;s- 

25-02-18 

13-45 ok- 

njE;ku 

25-02-18 

16-55  ok 

vuqi panzfd’kksj 

prE;kjs o; 33 o”ksZ 

jk- Kkus’oj uxj] 

Mkcdh jksM] vdksyk- 

vKkr ,dq.k 13500 : 

,d MI da- pk eksckbZy IMEI 

NO. 865221025359761 

865221035359179  fda- 

13500 :- 

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

fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs vejkorh 

;sFks tk.ksdjhrk js-LVs- vdksyk cqdhax 

vkWQhl e/;s frdhV dk<r vlrkauk 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps ‘kVZps 

f[k’kkrqu R;kapk ueqn eksckbZy pks:u usys  

iksgok@ 

1021 



7 vdksyk 

177@18 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vszu ua- 12105 

fonHkZ ,Dl- ps 

dkps ua- ,l@4 

cFkZ ua- 47 

o:u 

js-LVs- vdksyk 

;s.ksiqohZ- 

25-02-18 

05-00 ok- 

rs 05-15 

ok- njE;ku 

25-02-18 

17-05  ok 

lanhi jktq cko.ks 

o; 

22 o”ksZ] jk- ‘kkarhou 

iks-LVs- usj] rk- 

iuosy] ft- jk;xM- 

vKkr ,dq.k 10000 : 

,d iWuklkWuhd da- pk eksckbZy 

fda- 10000 :- 

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

fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn 

xkMhus eqacbZ rs o/kkZ vlk izokl dfjr 

vlrkauk js-LVas vdksyk ;s.ksiqohZ fQ;kZnh 

;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus R;kapk ueqn eksckbZy pks:u usys  

iksgok 

1024 

8 HkqlkoG 

295@18 

dye 

379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vzsu ua 12655 

Mk 

uoftou ,Dl 

ps ekxhy 

tujy dksp js 

LVs tGxkao 

IyWVQkeZ ua 3 

oj 

 

21-02-18 

17-15 ok-  

24-02-18 

22-57ok 

lkS ofurk jkejko 

baxGs o; 45 Ok”kZ jk 

jsYos iksyhl DokWVj 

tGxkao 

eks ua 

9923168539 

 

vKkr ,dq.k 6800 : 

,d ek;dzkseWDl d pk eksckbZy 

ekW ua lh 1 vk;,ebvk; ua 

911573905620575 2- 

911573906621077 vlk 

R;kr oksMkQksu fle ua 

9637895481]ft;ks fle ua 

9284371175 vlk fd 

6800@# 

 ;krhy fQ;kZnh g;k R;kaps ukrsokbZdkau js LVs 

tGxkao ;sFks lksM.;klkBh vkys o R;kauk 

ueqn xkMhps ekxhy tujy dksp e/;s 

p<or vlrkauk izok’;kaps xnhZr vKkr 

pksjV;kus R;kaps ilZ ef/ky ueqn eksckbZy 

pks:u usyk lnj ckcr fQ;kZnh ;kauh js iks 

pkSdh tGxkao ;sFks rdzkj fnY;kus xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk vkgs 

iksgok@  

582 

rk;Ms 

9 uanqjckj 

cctns 

no. 
63@18 

dye 

379 

IPC 

Vsªu 19026 

vi vejkorh  

lqjr ,Dl ps 

iq<hy tujy 

dkspe/;s js LVs 

veGusj ;sFkqu 

xkMh lq: 

>kysuarj 

 

24-02-18 

ps 16-30 

ok  

25-02-18 

ps 00-20 

ok- 

vfuy txu dksGh 

o; 32 o"kZs /kank 

etqjh jk vkLehd 

uxj IykWV ua 33 

m/kuk lqjr 

vKkr ,dq.k 15500 : 

,d fooks da pk eks ekW ua Y-66 

eks R;kr thvks fle uacj 

09870086832 fda 14000/- 

: o ,d lWelax da eks R;kr 

fle uacj 9725427490 fle ua 

9151970754  fd 1500- : 

vlk ,dq.k 15,500/- :  

fujad ofjy rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy gs 

veGusj rs lqjr vlk izokl dj.;klkBh 

iq<hy tujy dksp e?;s xfnZr p<ys vlrk 

izoklh yksdkps xfnZr dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus R;kaps ofjy o.kZukps nksu eksckbZy 

pks#u usys- 

Nk 

494 

ikVhy 

10 चाळीसगाव 

57/2018 

US 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ  

pksjh   

टे्रन नं 12140 

UP सेवाग्राम  

EXP च ेकोच 

नं S/11 बर्थ नं 

39 वरून रे स्टे 

भूसावऴ ते रे 

स्टे 

चाळीसगाव 

दरम्यान 

22/02/18 

च ेवेऴ 

नमूद नाही 

25/02/18 

00.10 वा. 
 

सूमोगगता नननतन 

चौधरी वय 30वर्थ 
धंदा - नौकरी(नसथ)  

राह- जनादनथ नगर 
मनमाड जजल्हा 
नाशिक मो नं 

8975926562 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 7900 : 

एक लेडीज पसथ मरगानी रंगाची 
त्यात एक मोबाईल अँनराँईड F 50 

पँनासोननक काऴ्या रंगाचा त्यात 

शसम नं 8275407010 ककंमत 5400 

रू चा नोकीया कंपननचा जूना 
वापरता मोबाईल काळे रंगाचा 

त्यात शसम नं 9823828105 ककमत 

1000- रू चा रोख रूपये 1500-रू चा 
असा एकूण 7900/- रू चा माल 

 नमूद ता वेऴी व ठिकणी यातील कियाथदी 
मजकूर ह्या नमूद घाडी कोच व बर्थ 
वरून रे स्टे धामणगाव ते मनमाड असा 
प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रे 
स्टे भूसावऴ त े रे स्टे चाळीसगाव 

दरम्यान कियाथदी याचे लेडीज पसथ 
आतील सामाना सह रे स्टे चाऴीसगाव 

येरे् समजले असता की कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने त्याचे झोपेचा िायदा घेवीन 

मूद्दाम लबाढीने चोरून नेले  

ASI 

184 

गगरी 



11 मनमाड  

Cctns 

गरुन.ं 

234/18 

(पो.स्टे. 

155/18) 

कलम 

379 

भादवी 
xqUgkizdkj 

euhilZ  

pksjh 

टे्रन न.ं11040 

महाराष्ट्ट्र 

एक्स चे 
जनरल कोच 

मध्ये चढत 

असतांना 
रेल्वे स्टेिन 

मनमाड 

24/02/18 

चे 21.35 

वा 

25/02/18 

चे 11.07   

वा. 

सगचन लालनदं 

लकुड वय 34 वर्थ 
धंदा- मजुरी राह. 

म.ुपो. पपपरी 
(रौकस) नििाड 

साखर कारखाना 
ता.ननिाड 

जज.नाशिक 

मोबाईल न.ं 

9730300317 

अज्ञात 
,dq.k 1500 : 

एक खाकी रंगाची मनी पसथ 
त्यामध्ये रोख 1500/-रू, 

आधार काडथ, पॅन काडथ, मोटार 
सायकल लायसन्स, ATM 

काडथ, बॅक HDFC व पत्नीचे 
आधार काडथ व मतदान  असा 
एकुन कक. 1500/- रू चा माल 

 वरील ता.वेळी व ठिकाणी यातील 

कियाथदी हे आपल्या पत्नीसह नमदु 

टे्रन कोच वरुन रे स्टे मनमाड त े

कोल्हापरु असा प्रवास करण्याकरीता  
रे स्टे मनमाड येर् े कियाथदी यांच े

पॅन्टचा मागील खखिातनु नमदु 

वणथनाचा पॅकीट आतील सामानासह  

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  गदीचा 
िायदा घेवनु नजर चुकवनु चोरुन 

नेला  

HC/ 

185 

जाधव 

12 मनमाड  

CCTNS 

गरुन.ं 

235/18 

(पो.स्टे.1

56/18) 

कलम 

379 

भादवी  
xqUgkizdkj 

euhilZ  

pksjh 

टे्रन 

न.ं17617डा. 
तपोवन एक्स  

च ेकोच D/1 

मधुन ऊतरत  

असतांना 
रेल्वे स्टेिन 

मनमाड  येर् े

PF NO. 

5/6वर 

25/02/18 

चे 11/30 

वा 

25/02/18 

चे 14/48 

वा 

दत्तात्रय त्र्यबंक 

कुलकणी,  वय 68 

वर्थ,  धंदा- 
ररटायथड HL, राह. 

प्लॉट न.ं14,  

              

औदुंबर, 

ननवतृ्तीनार् नगर 
ओर्र  ता.ननिाड 

जज.नाशिक, 

अज्ञात 
,dq.k 21000 : 

एक  मनी पसथ त्यामध्ये रोख 

21000/-रूपये, (500x 

21दराच्या नोटा)  असा एकुन 

ककंमत  21000/- रू चा माल 

 वरील ता.वेळी व ठिकाणी यातील 

कियाथदी मजकुर हे आपल्या 
परीवारासह नमदु टे्रन कोच वरुन रे. 
स्टे. नाशिक रोड त े मनमाड  असा 
प्रवास करण्याकरीता  रे स्टे मनमाड 

येर्े कियाथदी यांच े पॅन्टचा मागील 

खखिातनु नमदु वणथनाचा पॅकीट रोख 

रकमेसह   कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने  गदीचा िायदा घेवनु नजर 
चुकवनु चोरुन नेला  

 

HC/2

47 

सोनव
ने 

13 मनमाड  

गरुन.ं 

237/18 

(पो.स्टे.1

56/18) 

कलम 

379 

भादवी  
xqUgkizdkj 

euhilZ  

pksjh 

रे.स्टे. मनमाड 

PF no.1/2 

वर भुसावळ 

एंड साईड  

 

25/02/18 

20-00 

25/02/18 

22-57 
अरूण भुलेलाल 

चंद्राकर वय25वर्थ 
धंदा मजुरी 
रा.पलके वाडा 
  .श्रीरूर जज. पुणे 

      .वाडथ नं.05, 

िांती नगर,साकरी 
बबलासपुर 
(छ.ग.)मो.नं.7240

961896 

 
,dq.k 25]500 : 

एक                      

       .ई/4+ सोनेरी रंगाचा IMEI 

no.356479085720387, 

356479085720395 ककमत 

.10,500/-रू.  रोख   .15,000/-

रू.(2000च्या 07नोटा,500च्या 02 

नोटा) असा एकुण 

ककंमत.25,500/-रू. चा माल 

 वरील ता.वेळी व ठिकाणी यातील कियाथदी 
मजकुर हे रे.स्टे. मनमाड PF no.1/2 वर 
भुसावळ साईड कडे असता कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने गदीचा िायदा घेवुन 

त्याच े खखिातील मोबाईल व रोख रूपये 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेले 

आहे बाबत त्यांनी लेखी तक्रार ठदले वरून 

गुन्हा .  
 

HC 
268 

पिाण 



14 ukf’kd 

68/18 us 

379 

ipc 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

Vªsu ua- 12167 

yksdekU; 

fVGd okjk.k’kh 

,Dl~-ps dksp 

ua- ,l@2 cFkZ 

ua- 17 o:u 

jsLVs uk-jksM 

>ksisrqu tkx 

vkY;koj 

y{kkr vkys- 

25-02-18 

ps osG 

ueqn ukgh 

25-02-18 

ps 05-30 

ok- 

fuf[ky izrki lSuh 

o; 23 o”kZ jkg- 

xkze ykVok iksLVs 

Hkxokuiqj rg- 

:Mfd] ft- gjhOnkj 

mRrjk[kaM 

vKkr ,dq.k 8999 : 

,d jsMeh da-pk eksckbZy ekWua- 4 

R;kr oksMQksu da-ps fle ua-

9759127134 o ,vjVSy daps 

fle ua- 9987088498 fd- 

8999 :- 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs vkiY;k fe=klg eqacbZ rs 

ukf’kdjksM vlk >ksiqu izokl djhr 

vlrkauk R;kapk pkthZxyk ykoysyk 

eksckbZy dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnh 

;kps >ksispk Qk;knk ?ksoqu eqn~nke yckMhus 

pks:u usyk- v’kh ys[kh fQ;kZn fnY;ko:u 

ueqn xqUgk nk[ky- 

iksgok 

251 

dqyd.k

hZ 

15 औरंगाबाद 

CRNo155/

18क379 

IPC 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

. रेस्टे औरंगाहबाद 

PF NO 2 वर टे्रन 

काकीनाडा एक्स 

चे कोच न.ं S4 

ससट न.ं 41,42 वर 

बसले असताना 

त्याच्या लक्षात 

आले 

24/2/18 चे 

21.25 वा. 

25/2/18 चे 

21.25 वा. 

शिवाजी चंद्रपाल 

कुलकर्णी वय 62 धंदा 

सेवाशिवतृ्ती रा. प्रिांत 

िगर प्लाट िं. 3 

औरंगाबाद मो. िं. 

9763839090,94231

49042. 

आरोपी ,dq.k 2000 : 

एक पसस त्यात 1) ATM कार्स Axis बॅक 

2) रोख अंदाजे 2000/- रू 3) आधार कार्स 

ऑफीस ID 

शिरंक नमूद  ता. वेळी व शिकार्णी यातील शफयासदी याची 

पत्िी हदै्राबाद जाण्या करीता औरंगाबाद ते हदै्राबाद 

असा प्रवास करण्या करीता शफयासदी यांची पत्िी  

िमदु गार्ीचे कोच S4 मध्ये शसट िं. 41,42 वर 

बसले असता त्याच्या लक्षात आले की अिोळखी 

बुखास धारी बाई िे त्यची पसस चोरूि िेली  

HC 187 

जफर िरुी  

16 औरंगाबाद 

CRNo 

156/18क3

79IPCप्र

माने 

xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 

औरंगाबाद 

PF.NO. 1 वर 

टे्रन 11401 

नंदीग्राम एक्स. 

चे समोरील 

जनरल कोच 

मध्ये चढत 

असतांना 

.सद 

24/02/2018 

चे 22.15 

वाजता 

दरम्याण 

सद. 25/2/18 

चे 21.25 

वा. 

गणेश श्रीरंग 

मानस्कुस्पर वय- 35 

वर्ष धंदा नोकरी बॅकेत 

रा. N-9 पवननगर 

हाडको औरंगाबाद 

अश्पाक 

महेबुब शेख 

वय-22 वर्ष 

रा. हसमद 

समस्तरी यांचे 

खोली मध्ये 

नवी वस्ती 

कल्ल्याण 

रोड सिवंडी 

दांडेकरवाडी 

ठाणे 

,dq.k 5000 : 

क मायक्रोसॉप्ट कंपसनचा मोबाईल 

स्कीन टचचा IMEI NO. 

353679072643225 सक. 5000/- 

रूपये 

ueqn 

izek.ks 

वरील नमुद तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील 

फीयाषदी मजकुर याचे पुतने हे नमुद गाडीचे 

समोरील जनरल डब्या मध्ये चढत असतांना 

यातील आरोपी मजकुर याने गदीचा फायदा 

घेवून फीयाषदी यांचे पुतन्याचे शटषच्या 

सखशातील नमुद मोबाईल मुद्दाम लबाडीने 

चोरून नेला वगैरेचे तक्रारी वरून नमुद प्रमाणे 

गुन्हा 

Nk 499 

प्रधाि 

17 औरंगाबाद 

CRNo.15

7/18क379

IPCप्रमाने 

xqUgkizdkj 

lWxcWx  

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 

औरंगाबाद टे्रन 

17678 तपोवन 

एक्स. चे जनरल 

डब्य मधुन 

सद. 

25/02/2018 

चे 15.00 

वाजेच्या 

समुारास 

सद. 

25/02/2018 

चे 15.00 

वाजेच्या 

समुारास 

गैरव राम तारे वय-28 

वर्ष धंदा नौकरी रा. 6 

घऱ नं.4521 गणेश 

वाडी पंचवटी नासशक 

-3 मो.नं. 

9960119010 

कचरू 

सोनाजी 

आदमाने 

वय-40 रा. 

पवार गल्ली 

बदनापुर 

,dq.k 1500 : 

एक क्झीनची सगॅ बॅग त्या मध्ये एक 

डे्रस सक.1000/- रूपये मोबाईल 

चाजषर सक.500/- रूपये वईतर 

सकरकोळ सामान 

ueqn 

izek.ks 

वरील नमुद ताखेस वेळी व ठीकाणी यातील 

फीयषदी हे नमुद टे्रन ने जनरल डब्या मध्ये बसनु 

प्रवास करीत असतांना याती फीयाषदी यांची 

नजर चुकवून यातील आरोपी हा फीयाषदी 

यांची वर नमुद बॅग घेवून जात असतांना 

फीयाषदी यांनी पकडुन पो.स्टे. ला हजर करून 

तक्रार सदल्याने नमुद प्रमाणे गुन्हा 

HC 

274 

गर्शलंगे 



18 औरंगाबाद 

CRNo.15

8/18 क 

379 IPC 

xqUgkizdkj  

eksckbZy   

pksjh 

गार्ी िं 

17618अप 

तपोवि EXPचे  

कोच िं D-8मधिू 

रे स्टे औरंगाबाद ते 

रोटेगाव दरम्याि 

सद22/2/18चे 

15:00वा 

25/02/2018 

चे    वा 
खिुाल अरशवंद शवसपतेु 

वय-32 वर्स धंदा. ग्राशमि 

पोलीस या वतृ्तपत्राचे चे 

संपादक राह. रूम िंबर 

175,176 

महादेविगरएच पी 

फॅक्टरी जवळ 

उल्हासिगर 421004 

मो. िं. 9930124358 

अज्ञात इसम चार 

वय-25ते32अं 
,dq.k 11000 : 

रेर् मी वाय 1हा फोि रेर् मी वाय 

1एमआय कंपशसम कार्स िं -

9699790100 आयर्ीया-

9322365100असलेला 2GBमेमरी 

कार्स असलेला एकूि शक-11,000/-रू  

सनरंक िमदु तारखेस वेळी व िीकार्णी यातील फीयासदी ह े

त्याच्या भवासोबत िमदू टे्रि तपोवि EXP ;च े 

कोचिं D_8मधिू  रेल्वे स्टेिि औरंगाबाद ते 

कल्याऩ असा प्रवास करीत असतांिा रेल्वे स्टेिि 

औबाद ते रोटेगाव दरम्याि चार संियीत इसम वय 

अं 25ते32वर्स यांिी एक गोल्र्ि रंगाचा मोबाईल 

फोि मदू्दाम लबार्ीिे चोरूि िेला  

रेल्वे पोलीस स्टेिि मिमार् येथुि जा.क्र. 812/18 

शद.22/02/2018 प्राप्त झाल्यािे 

 

PSI-

बिसोरे्  

19 ukansM    

cr no 

243/2018  

u/s 379 

IPC cctns 

no 281/18 

xqUgkizdkj 

ikWdsV pksjh 

रे.स्टे.परभर्णी PF 

NO 3 वर टे्रि 

िंदीग्राम EXPकोच 

ि. S-7 मध्ये 

चढंतािा 

 

 

 

शद.22/02/18  

चे  19/10 वा 

शद. 25/02/18  

चे   01.46    

वा 

िाशसमशद्दि िशफमशुद्दि 

िेख वय 51,रा- प्लाट 

ि.380/397 अलशहलाल 

कौलिी शहमायत िगर 

औरंगाबाद मो.ि. 

8421883479 

अज्ञात 
,dq.k fadaer ukgh 

एक पाकीट त्यात ICICI बैंकेचे ATM 

कार्स,के्रर्ीट कार्स,SBIचे ATMकार्स,पैि 

कार्स, आधारकार्स, ड्राईव्हींग लायसन्स, 

त्याच ेव त्याचा पत्िीचे इलेक्िि 

कार्स,कायासलयीि ओळखपत्र व इत्तर कागद े

शिरंक वरील ता. वेळी व िीकार्णी यातील शफ" ह ेिमदू  टे्रि च े

िमदु कोच मधिु परभर्णी ते औरंगाबाद येथे जार्ण ेकामी 

रे.स्टे.परभर्णी येथे PF NO 3 वर िंदीग्राम EXP मध्ये 

चढतांिा वरील िमदु वर्णसिाच े ईसमाि े प्रवािांच्या गदास 

मधे मदु्दाम लबार्ीि ेचोरुि िेला  

उसशराचे कारण रे पो स्टे औरंगाबाद येशथल जावक क्र  

६४८/१८ शद. २३/२/१८ 

HC 765 

शफीयो

द्दीन OP 

परिणी 

20 ukansM  cr 
no 

244/2018  
u/s 379 

IPC 
cctns no 
282/18 C 
xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 

रे.स्टे.न ांदेड 
2nd क्ल स 

वेटींग रुम मधे 
 

25/02/18  
चे  

00/30व  

25/02/18  
चे  04.20    

व  

नरेन्द्र हेमेर ज 
ववांध्वांस वय24 वरे्ष, 

धांद  धमम प्रच र 
करणे ,र - 
मु.वहांगनी 

पो.त रेखेड  त . 
श हद  वज. 
नांदुरब र 

मो.न.9588949541 

अज्ञ त 
,dq.k 10000 : 

एक वववो कां पनीच  फोन मौडल 
न. Y-53 त्य त वसम.न. 

आयडीय - 9604434432,वजयो 
वसम न. 9834936575 IMEI NO  
865574037904909 वक 10000 

रु.च  म ल 

 
वनरां
क  

वरील त . वेळी व ठीक णी य तील वफ" हे 
नमदू  टे्रन चे नमुद कोच मधुन नांदीग्र म 
EXP ने न ांदेड ते न गपुर अस  
पररके्षस ठी ज ण्य स ठी रे.स्टे.न ांदेड येथे 
वेटींग रुम मधे झोपले असत  त्य ांचे 
झोपेच  फ यद  कोणीतरी अज्ञ त 
चोरट्य ने  वफय मदीच  नमुद वणमन च  
मोब ईल मुद्द म लब डीने चोरुन नेल                      

HC 

979 
परारे् 

21 ukansM 

245@18 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

js-LVs-ijHk.kh 

ih,Q ua 4 Vªsu 

uanhxzke  ,Dl 

dksp ua ,l@4 

e/;s p<r 

vlrkauk  

2202-18 

19-10 ok 

25-02-18 

12-01 ok 

lS¸;n vuoj vyh 

lS¸;n tkdhj vyh  

o; 43 

o”kZ /kank uksdjh jk- 

fHkeuxj vkSjaxkckn eks-

ua- 9158482459 

vKkr ,dq.k 11]999 : 

,d mi note 4 da-eksckbZy 

fle ua- 9158482459 IMEI 

NO 866750038103308 

66750038103316 fd- 

11]999 : 

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

gs ueqn xkMhus  ijHk.kh  rs  vkSjaxkckn 

vlk izokl djhr vlrkauk izolknjE;ku 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaph utj 

pqdowu R;kapk ueqn eksckbZy pks:u usyk- 

fVi%& tk-dz- 467@2018 fn-23-02-

2018 vUo;s iks LVs yk izkIr >kY;kus 

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

vkgs- 

 

iksgok 

‘kQh;ksíhu   



yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy nk[ky felhax O;Drhph ekfgrh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v- 

Ø 

iks-LVs- 

x-qj-ua 

feflx  

tkxk 

feflx  

?kM-rk- 

osG 

feflx  

nk-rk- 

osG 

fQ;kZnhps uko feflx O;Drhps uko 

 

feflx O;Drhps 

o.kZu 

 

gdhdr 

 

riklh 

veynkj 

1 euekM 

feflax ua- 

03@18  

रे .स्टे. 

मनमाड PF 

no.03 वर  टे्रन 

नं.15646अप 

गोवाहाटी 
एक्स मधुन 

ऊतरुन गेले 

वरुन 

 

23-02-18 

16-30ok- 

25-02-18 

17-53 ok- 

ठदपेन प्रताप नायक 

उम्र 39 साल  धंदा- 
प्राव्हेट नौकरी , 

पत्ता- मुल ननवासी 
- बान्स पोडा 

,पुलीस र्ाना - 
ढकुवाखाना   तह- 

ढकुवाखाना   
जजला- लखीमपुर , 
राज्य आसाम मो नं 

7756998169   

:- पप्रतम जजत 

पपओराम बोरुवा,  
वय48 वर्थ,  मुळ 

राहनार-   बानहपुरा 
खामोन  ,पुलीस र्ाना - 
ढकुवाखाना    तह- 

ढकुवाखाना , जजला- 
लखीमपुर , राज्य, 

आसाम.. 

पुरूर्  ऊंची 
5x3ईंच, 3)रंग- 

गोरा ,  4) अंगाने - 

मध्यम, 5) चहेरा - 
गोल, 6) नाक - 

सरळ ,7) डोक्याचे 
केस  - काळे, 8) 

अंगात कपडे- 
काळा जॉकेट, ब्लु 
कलर जजन्स, 

पायात  चप्पल, 9) 

भार्ा- आसामी 
 

नमुद ता.वेळी व ठिकाणी यातील कियाथदी  हे 

आपल्या जजजा सह  गोवाहाटी  त ेमुंबई असे 

टे्रन नं.15646अप गोवाहाटी एक्स  ने जात 

असतांना   रे स्टे मनमाड PF no.03 वर गाडी 
आली असता त ेगाडीतुन ऊतरुन ननघुन गेले 

आहे बाबत प्रवािी लोकांनी सांगगतले वरुन  

गाडी सुरू झाली परंतु त ेगाडीत चढले नसुन 

त्यांनी िोधािोध केली असता शमळुन न 

आल्याने त्यांनी आज रोजी  लेखी तक्रार 

ठदल्यावरून मनुष्ट्य शमशसगं नं. 03/2018  

प्रमाणे दाखल करुन सदर शमशसगंचा पुढील 

तपास आम्ही HC /535 बोडके करीत आहोत. 

 
 

iksuk 

535 

cksMds 



ftY;krhy nk[ky exZ ckcr ekfgrh 

 

js-iks-LVs yk vVd vlysY;k vkjksihph ekghrh %&fnukad  25-02-2018 

 

                                       

 

 

 

 

 

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 ukansM 23/18 us 

174 crpc 

js-LVs-ukansM 

fi,Q ua 4 

ojhy xkMZ ykWch 

leksjhy ijhlj 

25-02-18 s 

-06-15 ok 

25-02-18 

13-34 ok 

vkWu M;qVh 

fMok;,l,l  js-

LVs-ukansM 

th-dkes’ojjko ol 

40 o”kZ ?kank uksdjh jk- 

,drk uxj ukansM 

Ukeqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy e;r ble gk dks.kR;krjh 

/kkoR;k xkMhrqu mrjr vlarkauk R;kP;k ik; ?kljY;kus rks 

xkMhP;k pkdk[kkyh ;soqu xaHkhj t[keh >kY;keqGs ej.k 

ikoyk vkgs 

Ikks-gok@ 

979 

ijkGs  

2 bZxriqjh 06/18 us 

174 crpc 

js-LVs-vLoyh 

fd-u- 

162@2&3 

e?;s 

25-02-18 s 

11-25 ok 

25-02-18 

17-14 ok 

vkWu M;qVh 

fMok;,l,l  

 js-LVs- bZxriqjh 

‘kkarkjke fdlu iokj 

o; 45 o”kZ jk-rGsxko 

vatusjh ft- ukf’kd 

Ukeqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy e;r ble gk Vsªu u- 

12519 Mk- dke[;k ,Dlizslps xkMhleksj  iMqu xaHkhj 

t[keh >kY;keqGs ej.k ikoyk vkgs 

Ikks-gok@ 

392 

ve`rdj 

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

1 xksafn;k 45@18 dye 379 Hkknfo 

 

fnukad &25@02@18 ps08%30 

ok- 

1½ egkcyh uanjke >kjh;k o; 22 o"kZ jk- ekaxk csyhFkkuk fcNh;k ft-eaMyk ¼e-iz-½                                 

2½ fnyhi rkjkpan okGos o; 45 jk- dkWVu ekdsZV ukxiwj Fkkuk x.ks’kisB ukxiwj ¼e-jk-½  

2 js-iks-LVs-

vdksyk  

0172/2018 u/s 395 IPC, 150 (A) IR 

ACT 
fn- 25@02@18 ps 01-18 ok- 

 

1½ jkgqy mQZ dkty fot; Hkk;s] o; 21 o”ksZ] jk- tquk okjn >ksiMiVVh vgenkckn ¼xqtjkr½ 

2½ jks’ku mQZ fu/kh y{e.k iqjh] o; 23 o”ksZ] jk- xka/kh fo|ky;] ikapcaxyk] cMusjk 

3½ jktq mQZ furq fouksn ljdVs] o; 19 o”ksZ] jk- ;koyh ‘kghn] ft- vejkorh 

4½ izQqy mQZ egd izdk’k eksjs] o; 28 jk] vkuan uxj] vejkorh 

5½ lqfuy mQZ fj/nh y{e.k iokj] o; 18 o”ksZ] jk- dkjatk ykM] ft- okf’ke 

6½ y[ku mQZ es?kuk yPNq vkMs] o; 28] jk- tquk cktkj] f’kokth pkSd] dkjatk ykM] ft- 

okf’ke 

7½ lfej mQZ ‘kcue ‘kkg le’ksj ‘kkg] o; 25] jk- iBk.k pkSd] ukxiqjh xsV] vejkorh 

8½ larks”k mQZ [kq’kcq ‘kkejko ckjLdj] o; 26] jk- xka/kh fo|ky; ikapcaxyk] cMusjk] vejkorh 

9½ izfo.k mQZ ckWch lqjt dsrdj] o; 19] jk- pijk’kh iqjk] dWEi] oMkGh] vejkorh 

 3 ----औरंगाबाद ----CRNO-156/18कलम379IPCप्रमािे  शद25/2/18चे13:49वा  ---अश्पाक महबेुब िेख वय-22 वर्स रा.िरुीिगर मोहम्मद भाई यांचे दौत कीरार्णा स्टेअसस चे समोर कल्ल्याि 

रोर् शभवंर्ी शजल्हा िारे्ण  

 4 -औरंगाबाद CRNO-157/18क379, 511IPC  शद25/2/18चे20:20वा  कचरू सोिाजी आदमािे वय-40 रा. पवार गल्ली बदिापरु 


