
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh 

v dza- jsiksLVs xqj 

ua- 

xqUgk ?kM- 

tkxk 

xq-?kM rk-osG xq- nk-rk 

osG 

fQ;kZnhps uko 
vkjksih 

xsyk eky feGkyk 

eky 

gdhdr riklh 

vaeynkj 

1 xkafn;k 

99@18 

dye 

363 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

iGoqu us.ks 

 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k 

IyWVQkWeZ ua- 

01 o:u 

 

03-05-18  

20%15 - 

05-05-18 

01%13 ok 

uanyky csuhjke 

xtHkh;s o; 

37 o"kZ jkg- 

ljsdk okMZ ua- 

31] ckyk?kkV 

ft- ckyk?kkV 

eksck ua- 

895946334

9 
 

vKkr iGoqu usysY;k eqykps 

ukao o iRrk & 

fdj.kdqekj uanyky 

xtfHk;s o; 16 o"kZ jkg- 

jkg- ljsdk okMZ ua- 31] 

ckyk?kkV ft- ckyk?kkV 

 

fujad 
v’kk izdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh 

;kapk eqyxk ukes fdj.kdqekj uanyky 

xtfHk;s gk R;kpk Hkkmq ukes deys’k o 

xkokrhy vk.k[kh 03 eqyklkscr 

vejkorh ;sFks dWVjhaxps dkekdjhrk xsys 

gksrs o frFks dke d:u loZt.k 

vejkorh ;sFkqu vgenkckn gkoMk 

,Dlizslus xksafn;k ;sFks fn- 

03@05@2018 jksth jk=h 20%00 

oktrk ijr vkys o xksafn;k ;sFkqu 

ckyk?kkV ;sFks tk.;kdkjhrk R;kauh jsYos 

frdhV dk<yh o xkMhyk osG vlY;kus 

rs loZt.k IyWVQkWeZ ua- 01 Fkkacys vlrk 

vankts jk=h 21%30 oktrk njE;ku R;kps 

eksBs Hkkokus R;kl ikghys vlrk rks fnlqu 

vkyk ukgh jsYos LVs’ku ijhljkr o 

xksafn;k 'kgjkr 'kks/k ?ksrys vlrk rks 

feGqu u vkY;kus dks.khrjh vKkr blekus 

iGoqu usys vlkos ckcr fQ;kZnh ;kauh 

le{k iks-LVsyk ;soqu fQ;kZn fnY;ko:u 

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

vkyk vkgs- 

 

 

API/ 

xkMxs 

2 ukxiqj 

vi ua 

629@201

8 dye 

379 Hkk n 

oh  

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 js LVs'ku 

ukxiqj lsdaM 

DYkkl cwdhax 

e/kwu 

05-5-18 ps 

rs 13-00 

ok-     

05-05-18 

ps ok-17-51 

ok  

  fdj.k jes’kjko 

oS/k jkg- 

dkykikBk 

VsfyQksu dkWyuh 

cSrwy e iz- eks ua 

9926136097 

jfoUnz lwnke 

baxGs o; 

36 o"k jk- 

ekmyh ft- 

vejkorh 

vVd rk-

osG 

05-05-18 

ps ok-17-

51 ok   

ilZ dkG;k jaxkph R;kr 

jks[k 250: ] VhOgh,l- 

xkMhps dksVs’ku ]jsYOks frfdV  

vlk ,dw.k 250 :  pk 

eky- 

ueqn 

izek.ks 

ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy  Qh;kZnh 

gs  js LVs'ku ukxiqj lsdaM DYkkl cwdhax 

e/;s HkaMkjk ;sFkwu ;sr vlY;kph okV ikgr 

clys vlrk fQ;kZnh ;kauk ÷kksi ykxyh 

vlrk R;kP;k gkrkrwu ilZ ;krhy uewn 

vkjksihus  eqnnke yckMhus diVkus pks#u 

usys  xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk  

fVi-  fQ;kZnh Lor%gkk iks- 

LVs- yk vkY;kus ykxyhp xqUgk nk[ky   

 

  

lQkS 

103 

’ksMxs 



3 ukxiqj 

630@201

8 379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

Vsu ua- 12625 

dsjyk ,Dl ps 

dksp ,l@12 

cFkZ 71 o:u  

js-LVs- ukxiqj 

;sFkqu xkMh 

lqVY;kuarj 

12-04-18 

osG ueqn 

ukgh     

05-05-18  

ok-22-49 

ok  

,ajrh nsoh jkts’k 

o; 22 o”kZ jkg  

<kslk eky [kkl 

jktLFkku 

vKkr    

,d fooks da- eksckbZy R;kr 

fleua- 6375630896fd- 

8000: 

ueqn 

izek.ks 

ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy  Qh;kZnh 

gs  f=osanze rs vkxzk vlk izokl djhr 

vlarkuk fQ;kZnh gs ckFk:eyk xsys vlrk 

dks.kh rjh vKkr pksjV;kus xSjgtsjhpk Qk;nk 

?ksoqu ueqn eksckbZy pks:u usyk- 

 fVi-  ek-iksyhl- vf/k{kd lks- yksgekxZ 

ukxiqj  vkj@23@oxZ @ 2018-3951 fn- 

05-05-18 vUo;s xqUg;kps dkxnzi= izkIr 

>kY;kus xwUgk nk[ky    

lQkS 

103 

’ksMxs 

4 cMusjk 

278@18 

dye 

380]461 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

jks[k pksjh 

 

jsYos LVs’ku 

vejkorh 

IyWViQkWeZ dz 2 

o 3 P;k e/;s    

05@05@18 

15-50 ok     

05@05@18  

22-08 ok 

f’kok lksuyky 

dqjhy o; 19 

o"kZ /kank etwjh jk 

csyiwjk vejkorh 

eks ua 

7218606536  

vKkr  jks[k 1200@& : 

 

fujad  ojhy rk osGh ofBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

;kaph jsYos LVs’ku vejkorh ;sFks okWVj 

lIyk; ef’kuoj M;qVh vlrkuk rs ?kjh 

tso.k djk;yk xsys vlrk dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus lnj ef’kuP;k Mzkoje/;s Bsoysys 

jks[k :I;s dqywi o f[kMdh QksMwu pks:u 

usys 

HC/
502 

Oku[kMs 

5 o/kkZ 

295@18 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

 

 

 

Vsu ua- 12969 

js-LVs- panziqj 

;sFkqu xkMh 

lqVY;kuarj 

28@04@18 

ps 18@00 

ok- 

05@05@18 

ps 18@20 

ok- 

rqylhjke 

cyjkeizlkn 

paMky o;&30  

o’kZ jkg-

&tcyiqj 

 

 

 

fujad 

,d vksiks dai- pk eksckbZy 

fda- 12]900@&:- 

fujad ueqn fQ;kZnh gs ueqn Vsu us usYyj rs 

bVkjlh vlk izokl dfjr vlrkauk izoklk 

njE;k.k js-LVs- panziqj o:u xkMh lq: 

>kY;kuarj yxsp ldkGh 08@00 ok- 

fQ;kZnhyk gkrkoj ek:u eksckbZy [kkyh 

ikMqu pksjh dj.;kr vkysyh vkgs- 

 

 

 

 

 

iksgok

505 

jes”k 

Hkkysjk

o  

6 vdksyk 

415@18 

dye 

379 

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

Vsªu iqjh 

vgenkckn 

,Dl- ps 

ekxhy tujy 

ckssxhrqu  js-LVs-

vdksyk ;sFks 

mrjr 

vlrkauk-  

04@05@18 

ps 08-10 

ok- njE;ku-  

05@05@18 

ps 11-14 

ok- 

egknso xksikG 

elqn] o; 32 

o”ksZ] jk- HkkSjn] 

rk- ft- 

vdksyk- 

vKkr       500/- रू.  

,d pkWdysVh jaxkps ilZ 

R;kr vk/kkj dkMZ] Vq 

fOgyjps yk;lUl] 5 

ikliksVZ QksVks] jks[k 

500@& : vlk ,dq.k 

500@& :- pk eky- 

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

o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs 

vgenkckn rs vdksyk ;sFks mrjr 

vlrkauk R;kaph ueqn o.kZukph ilZ 

vkrhy lkekuklg dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus pks:u usyh v’kk fnys fQ;kZn 

o:u lcc vijk/k nk[ky-  

iks-gok-

624 

xokjxq

:- 



7 HkqlkoG 

630@18 

379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

Vzsu ua 11039 

Mk 

egkjk”Vz ,Dl 

leksjhy tujy 

dksp e/;s p<r 

vlrkauk js LVs 

tGxkao 

 

05-05-18 

09-00 ok 

 

05-05-18 

11-19 ok 

jkgqy olarjko 

Bkdqj o; 35 

o”kZ /kank ‘ksrh jkg 

ukan[kqnZ cq rk 

,jaMksy ft 

tGxkao 

 

 

vKkr 

 ,d lWelax eksckbZy ekW ua 

ts 7 R;kr nksu vksMkQksu 

fle ua 1-9860852264 

2- 8999056249 vlk 

fd 17]000@# 

 

fujad v’;k izdkjs vkgs dh ;krhy fQAaA etdqj 

gs ueqn xkMhus tGxkao rs vdksyk vlk 

izokl dj.;k djhrk js LVs tGxkao a;sFks 

xkMhps leksjhy tujy dksp e/;s p<r 

vlrkauk dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

izok’;kaP;k xnhZpk Qk;nk ?ksoqu R;kaps 

‘kVZP;k f[k’;krhy eksckbZy pks:u usyk 

lnj ckcr fQ;kZnh ;kauh js iks pkSdh 

tGxkao ;sFks fQ;kZn fnY;kus xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk- 

 

iksuk@

408 

nghdj 

 

8 HkqlkoG 

631@18 

379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

Vªsu ua- 12859 

Mk 

fxrkatyh ,Dl 

ps leksjhy 

tujy dksp js 

LVs HkqlkoG 

xkMhr p<r 

vlrkauk  

 

02-05-18 

13-00  

njE;ku 

 

05-05-18 

ps 13-38 

ok- 

 

 

lS;n glu lS;n 

dkyq o; 38 

o”kZ /knak O;kikj 

jkg fViq lqyrku 

pkSd ‘ksxkao ft 

cqy<k.kk eksua 

9875162225 

 

vKkr 

 ,d dkG;k jaxkpk ft;ks 

daiuhpk eksckbZy R;kr 

ft;ks fle ua 

8999009415 

vk;,ebvk; ua 

911588301384170 

vlk fd 1500@#  

 

 

fujad v’;k izdkjs vkgs dh ;krhy fQAaA etdqj 

gs ueqn xkMhus HkqlkoG rs tGxkao vlk 

izokl dj.;k djhrk js LVs HkqlkoG a;sFks 

xkMhps leksjhy tujy dksp e/;s p<r 

vlrkauk dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

izok’;kaP;k xnhZpk Qk;nk ?ksoqu R;kaps 

‘kVZP;k f[k’;krhy eksckbZy pks:u usyk 

lnj ckcr fQ;kZnh ;kauh js iks LVs ‘ksxkao 

;sFks fQ;kZn fnY;kus xqUg;kps dkxni= bZesy 

Onkjs izkIr >kY;kus xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk- 

 

iksuk 

408 

nfgdj 

9 HkqlkoG 

633@18 

379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

yWiVkWi cWx 

 

 

Vzsu ua 13201 

vi 

turk ,Dl ps 

dksp ,l@8 

cFkZ ua 18 

o:u js LVs 

HkqlkoG ;s.;kps 

5 feuhVkiqohZ 

 

25-04-18 

ps 03-30 

ok 

05-05-18 

14-15ok 

 

 

 

/khjt gjhjke 

iaMhr o; 20 

o”kZ /kank uksdjh 

jkg IykWV ua 6 

fojpdz 

vikVZeasV]Vkxkjs 

uxj iq.ksjksM rk 

ft ukf’kd eks ua 

8975351287 

 

vKkr 

 ,d dkG;k jaxkph yWiVkWi 

cWx R;kr jks[k 1200#]10 

oh 12 oh izek.ki=],ylh 

,ulhlh 

lVhZfQdsV]diMs]vlk ,dq.k 

1200@# pk eky 

 

fujad v’;k izdkjs vkgs dh ;krhy fQAaA etdqj 

gs ueqn  xkMhps ueqn dksp e/kqu xkoh 

tk.;klkBh izokl djhr vlrkauk vKkr 

pksjV;kus R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu js LVs 

HkqlkoG ;s.;kiqohZ R;kaph ueqn yWiVkWi cWx 

pks:u usyh lnj ckcr fQ;kZnh ;kauh  

js iks LVs ukfldjksM ;sFks fQ;kZn fnY;kus 

xqUg;kps dkxni= tk dz 839@18 fn 27-

04-2018 vUo;s iks LVs yk oxZ dj.;kr 

vkY;kus xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

HC/

842 



10 मनमाड 

गुरनं.514/18

/कलम 379 

भादवी प्रमाणे 

गुन्हा दाखल 

xqUgkizdkj 

‘kksyMj ilZ  

pksjh 

 

टे्रन नं.22686 

संपकक  क्ांती  एक्स 

चे कोच नं.A/7 

बर्क नं.17,18,8 

वरुन रे स्टे बेलापरु 

येण्याचे अगोदर  

लक्षात आले 

 

08/04/2018 

चे वेळ नमदु 

नाही 

05/05/2018 

चे 10.11  वा 

श्री. मोहम्मद झिशान 

झसद्दीकी वय31 वर्क 

रा. बी. 405 रक्षक 

नगर, गोल्ड 

सोसायटी , खरडी 

बाय पास पुणे -

411019 मो नं. 

7760065472 

/7264987094 

अज्ञात एकुण 1,03,000/-रु. 

एक शोल्डर पसक त्यात 10सोनी 

कंपझनचा नेव्ही ब्लल्य ुब्राऊन 

रंगाचा  मोबाईल त्यात आयडीया 

झसम नं. 9617393764 त्याचा 

IMEI No. 

351867566669166 / 

351867566669174 झकमंत 

25,000/-रु. चा ,2) सोन्याचे 

ब्रासलेट वजन 11 ग्रॅम  झकमंत 

28,000/-रु. 3) 2 डायमंड ररंग 

वजन झकमंत 50,000/-रु. असा 

एकुण 1,03,000/-रु. चा माल 

fujad नमदु तारीख वेऴी व झिकाणी यातील झियाकदी 

मजकुर ह ेआपल्या पररवारासह  नमदु टे्रन चे कोच व 

बर्कवरुन भोपाल ते पणेु  असा प्रवास करीत असतांना 

प्रवास दरम्यान झियाकझद यांचे िोपेचा िायदा घेवनु  

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांची वरील नमदु 

वणकनाची पसक आतील मदु्देमालसह  मदु्दाम लबाडीने 

चोरुन नेले बाबत 

 रे स्टे बेलापरु येण्याचे अगोदर त्यांचे लक्षात 

आल्याने सदरची तक्ार ही TTE िॉमकवर झदल्याने 

सदरची झियाकद ही मा.  SP सो कायाकलय वरुन 

आल्याने सदर गुन्हयाची माहीती झियाकझद यांना 

िोनवरुन झवचारपसु केले आहे झियाकझद यांचेकडुन 

झसम नंबंर व IMEI No. घेवनु सबब अपराध 

गुरनं.514/2018/कलम 379 भादवी प्रमाणे गुन्हा 

दाखल करुन  सदर गुन्हयाचा पढुील तपास  मा. 

प्रभारी अझधकारी सो. यांचे आदेशान्वये API/ श्री. 

कुलकणी सो यांच्याकडे देण्यात आला आहे 

 

API/ 

श्री. 

कुलक

णी सो 

11 मनमाड 

गरुनं.516/1

8कलम 379 

भादवी 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ  

pksjh 

 

टे्रन नं.22147 

दादर साई नगर 

एक्स. चे कोच 

नं.S/2 बर्क 

नं.65,66,67, 

58,68 वरुन रे 

स्टे झशडी  

येण्याचे  05 

झमनीटा अगोदर   

05/05/2018 

चे 03.45 ते 

04.15 वा. 

दरम्यान 

05/05/2018 

चे 18.22 वा 

चांदसेराम जैस्वार 

वय 46 वर्क धंदा 

नोकरी रा. झमलींद 

नगर नारी 

सेवासदन रोड 

असल्िा व्हीलेज 

घाटकोपर मबंुई नं. 

400084 झहमालय 

सोसायटी जवळ 

ता. कुलाक झज. मबंुई  

मो नं. 

9324960585/ 

8850524891 

अज्ञात एकुण 26,000/रु. 

एक लाल रंगाची लेडीज पसक  त्यात 

1) रेड्मी  नोट 4G कंपझनचा 

पांढऱ्या रंगाचा मोबाईल त्यात 

ओडािोन झसम काडक नं. 

9769349390 झकमंत 10,000/-रु.  

2) सॅमसंग  J7कंपझनचा  गोल्डन 

रंगाचा मोबाईल त्यात ओडािोऩ 

झसम नं. 8879885301 , झजवो 

झसम नं. 7977230153 झकमंत 

8000/-रु. 3) पॉवर बँक, APC 

CO - मेकप सामान , गॉगल झकमंत 

2000/-रु.  , एक पपकल रंगाची 

लेडीज पसक त्यात एक लावा 

कंपझनचा पांढऱ्या रंगाचा मोबाईल  

त्यात आयडीया झसम नं. 

865291106 झकमंत 3000/-रु.  

एक ब्राऊन रंगाची लेडीज पसक त्यात 

रोख 700/रु. नंबरचा चष्मा झकमंत 

2000/-रु. मेकप सामान 300/-रु. 

असा एकुण 26,000/रु. चा माल 

 

 

fujad नमदु तारीख वेऴी व झिकाणी यातील झियाकदी 

मजकुर ह ेआपल्या पररवारासह  नमदु टे्रन चे कोच व 

बर्कवरुन दादर ते झशडी  असा प्रवास करीत असतांना 

प्रवास दरम्यान  त्यांचे िोपेचा िायदा घेवनु कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने झियाकझद यांची वरील नमदु वणकनाची 

पसक आतील मदु्देमालसह मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले 

आह े यावेळी नोंद आह े की,  OP  झशडी येर्ुन 

गुन्हयाचे कागदपत्र ईकडील पो स्टे ला प्राप्त िाल्याने  

पो स्टे ला प्राप्त िाल्याने सदर गुन्हा   

 

 

PN/11

47 बढे 



12 मनमाड 

गरुनं.517/1

8कलम 

379,511 

भादवी 

xqUgkizdkj 

चोरी 

करण्याचा 

प्रयत्न 

 

टे्रन नं 51153  

मबंुई भसुावळ 

पॅसेंजर रेल्वे 

स्टेशन मनमाड 

येर्ील PF No. 

01 वर 

05/05/2018  

चे वेळ नमदु 

नाही 

05/05/2018 

चे 19.38  वा 

कपील राहुल झशंदे 

वय 33 वर्क धंदा 

मजरुी रा. चंदनवाडी 

मनमाड ता. नांदगाव 

झज. नाझशक मो नं. 

7387775597 

नवनार् 

लक्ष्मण 

अडागळे वय 

25 वर्क रा. 

जालना vVd 

rk-osG 

05/05/2018 

चे 19.38  वा 

          झनरंक  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यातील झियाकदी मजकुर हे नमदु टे्रन ने मनमाड 

येण्यासािी प्रवास करीत असतांना  गाडी रेल्वे स्टेशन 

मनमाड येरे् र्ाबंली असता चढणारे उतरणारे 

प्रवाशांचे गझदकत वरील इसम झियाकझद यांचे पँन्टचे 

मागील झखशात हात टाकुन चॉकलेटी रंगाचा पॅकेट 

काढुन चोरी करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यावेळेस 

झियाकझद यांनी त्यांचा हात पकडले व तो पळुन 

जाण्याचा प्रयत्न करु लागला त्यावेळेस चोर चोर 

असा झियाकझद यांनी आरडा ओरड केले व तो इसम 

PF No.1 वर पळुन जात असतांना चोरनारा इसम 

PF No. 01 वर पडलाव पडल्याने त्याचे डोक्यास 

मार लागला आरडा ओरड िाल्याने स्टेशनवर 

प्रवाशी नामे अझमत झशंदे सझुशल झशंदे व बलराज 

वाघमारे यांचे मदतीने त्यास पकडुन PS येरे् आणुन 

लेखी झियाकद झदल्याने सदर इसमावर चोरी करण्याचा 

प्रयत्न कररत असल्याने गुन्हा दाखल  

HC/5

78 

महाजन 

13 bZxriwjh 

96@18 

363  

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

iGoqu us.ks 

 

 

 

js LVs bZxriwjh 

IYWVQkWeZ ua 02 

dlkjk cktwl  

04-05-18 

12-00 rs 

02-00 ok- 

05-05-18 

ps 23-22 

ok  

 

lkjhdk x.ks’k 

>kyVs  o; 30 

o”kZ jkg xqwykc 

okMh  uk’khd  

 

js[kk ukokph 

cknZ jax 

dkGk 

lGikrG 

/kkoR;k 

xkMhr Hkhd 

ekaxukjh 

 

iGoqu usysY;k eqykps 

ukao o iRrk & lq”kek 

x.ks”k >kyVs o; 01 o”kZ 

jax xksjk fuG;k ika<&;k 

jaxkpk QzWkd  

fujad v’kk izdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh 

;kaph eqyxh ukes lq”kek x.ks”k >kyVs o; 

01 o”kZ fgyk ueqn vkjksih eghys toG 

nsoqu fQ;kZnh ckbZ g;k >ksiY;k vlarkuk 

R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu ueqn vkjksih 

efgyk fgus eqyhl iGoqu usys o:u 

xqUgk nk[ky 

liksuh 

Jh 

cPNko  



 

14 औरंगाबाद 
गुरन 

342/18 

कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 रेस्टे औरंगाबाद 

टे्रन  PF NO 1 

टे्रन न.ं 17618 

गाडी चे बोगी न.ं 

D 1 मध्ये चढत 

असताना  

दद. 28/04/18 

च े15.00 वा. 
दद. 05/03/18 

चे 12.12 वा.  
शिल्पा तुषार 

जीसी वय 38 धंदा 
खाजगी नौकरी रा. 
एकदंत अपाटटमेंट 

     . 8 

ववरसावरकर नगर 

जेल रोड       

      . नं. 
9765836032, 

7798188871 

अज्ञात      2000/- रू.  

पसट 1)  रोख 2000/- रू. 2) 

पॅनकाडट, आधारकाडट, इलेिन 

काडट व 3) पॅनकाडट माझ ेपती 
        व         य         
     2000/- रू. चा माल   

ननरंक  नमुद ता. वेळी व दिकाणी यातील फियाटदी हे 

नमुद टे्रन ने औरंगाबाद त ेनाशिक रोड असा 
प्रवास करण्या करीता नमुद टे्रन च्या कोच मध्ये 

चढत असताना कोणीतरी अज्ञात चोरट्यानी 
गदीचा िायदा घेऊन पसटची चैन उघडुन लहान 

पसट न कळत चोरून नेल्याचे लक्षात आले 

फियाटदी यानी सदरची तक्रार रेपोस्टे नाशिक 

रोड  येथे ददल्यान ेइकडील पोस्टेला आज रोजी 
कागदपत्र प्राप्त झाल्याने नमुद प्रमाणे दाखल 

करण्यात आला  
 

NK 

356  

15 औरंगाबाद 
गुरन 

343/18 

कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन नंदीग्राम 

एक्स चे कोच S7 

बथट न.ं 3 वरून 

रेस्टे जालना     
         

   य  . 

दद. 04/05/18 

च े21.00 ते 
22.00 वा. 
दरम्यान 

दद. 05/05/18 

चे 13.22 वा.  
नवले बालाजी 

आनंदराव वय 38 

धंदा प्रध्यपक रा. 
रो. हा. नं. 04 

ववराजपसट इटखेडा 
राममंदीराचे 

िेजारी पैिन रोड 

औरंगाबाद 

431005 मो. न.ं 

9860447457, 

9284864447. 

अज्ञात एकुण 13669/- रू.  

एक मोबाईल     व           . 
XT19023 त्यात शसम 1) 

एअरटेल 9860447457 2) जजवो 
9284864447  त्याचा IMEI NO 

866941032686626,   

866941032686634. फक. 

11999/- रू.  2) एक रेमंडचे 
पाकेट त्यात रोख 1670/- रू. 

असा एकुण 13669/- रू. 

 

ननरंक  नमुद ता. वेळी व दिकाणी यातील फियाटदी हे 

नमुद टे्रन ने नांदेड  त ेऔरंगाबाद  असा प्रवास 

करण्या करीता नमुद टे्रन च्या कोच मध्ये बसुन 

प्रवास करीत असताना  कोणी तरी अज्ञात 

चोरट्याने गदीचा िायदा गेऊन फियाटदी याचे 
नजर चुकवुन बॅग मधील नमुद वणाटचे सामान 

चोरून नेले देण्यात आले. 

PSI श्री 
बेग 

16 नांदेड 

502/18 
कलम 379  

IPC xqUgkizdkj 

jks[k :Ik;s pksjh 
 

रे.स्टे. नांदेड 

मेनगेट 

05/05/2018 

चे 10.40 ते 
00.30 वा. 
दरम्यान 

05/05/2018 

चे 07.31 वा. 
िे.अजहर S/O 

िे.सालम,वय- 30 

वषे,धंदा- बजाज 

कंपनी औरंगाबाद 

रा- कंधार सम्मदी 
नगर, नांदेड मो.न 

9175028700 

अज्ञात एकुण 5,000/- रू. 

ऱोख 5000/- रु. ( 500x 10)ल 

ननरंक  वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील फि" मजकुर 

हे नमुद दिकाणी झोपले असता यांचे झोपेचा 
िायदा घेऊन कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान े

मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेला  

HC 
979 

पराड े 

17 नांदेड 

503/18 

कलम 379 

IPC xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

रेस्टे नांदेड PF 

no. 2 वर टे्रन 

काचीगुडा 
मनमाड पँसेंजर 

गाडीत चढत 

असताना 

04/05/1 

13.00 वा. 
दरम्यान 

05/05/18 

च1े1.50 वा. 
वप्रती सुहास 

मानेगावकर वय 

26 वषट व्यव 

शिक्षण रा. गोचर 

स्वामी वाडट 
उमरखेड जज. 

यवतमाळ मो.नं. 
8624009857 

अज्ञात एकुण 8,000 रू. 

एक हँढ पसट R;kr रेडमी नोट3 

कंपनीचा मोबाईल त्यात 

शसमकाडट Vodafone 

9637795301, Uninor 
8484809889, IMEI no. 

866761038543625 फक. 

8000/-रु. 

ननरंक वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील फि" मजकुर हे 

रेस्टे नांदेड PF no. 2 वर  टे्रन काचीगुडा मनमाड 

पँसेंजर गाडीत चढत असताना त्यांच्या हँढ पसट 
मधुन पसटची चैन उघडुन कोणणतरी अज्ञात 

चोरट्याने त्यांचा मोबाईल मुद्दाम लबाडीन े

चोरुन नेला वरुन सबब अप.  

NK 
372 

राउत 



yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy nk[ky vlysY;k exZ ckcrph ekghrh %&  

मनमाड अमनंृ.38/2

018 कलम 

174 

सीआरपीसी 

प्रमाणे 

दाखल 

रे स्टे पणुतांबा Pf 

No. 01 वर रे. KM 

no. 438/5 च्या 

जवळ 

झद.04/05/201

8 चे 

21.00वा.पवुी 

झद.05/05/201

8 चे 16.29      

वा. 

ऑन डयटुी DYSS 

रे.स्टे. पणुतांबा 

एक अनोळखी बेवारस परुुर् 

वय अंदाजे  40 वर्क 

यावेळी आम्ही PN/1147 बढे अ.म.ृचे कागदपत्र स्वत: पो 

स्टे ला आणनु अम ृ  नबंरी दाखल करीत आहोत ती 

खालीलप्रमाणे 

वरील ता.वेळी झिकाणी यातील मयत अनोळखी बेवारस 

परुुर्वय अंदाजे  40 वर्क  हा वरील नमदु झिकाणी 

कोणत्यातरी झदघक आजाराने नैसगीकररत्या मरण पावला 

असावा  

HC/247 

सोनवणे 

मनमाड अमनंृ.39/2

018 कलम 

174 

सीआरपीसी 

प्रमाणे 

दाखल 

टे्रन नं. 12779 डा. 

गोवा एक्स. चे 

पािीमागील जनरल 

डब्लयात रे स्टे 

मनमाड PF No. 

01 वर 

झद.05/05/201

8 चे 

09.40वा.पवुी 

झद.05/05/201

8 चे  21.28     

वा. 

ऑन डयटुी DYSS 

रे.स्टे. मनमाड 

एक अनोळखी बेवारस  

महीला  वय अंदाजे  50 वर्क  

नावगाव समजुन येत नाही 

यावेळी मागील नोंद कं्. 25/18 मझधल झमळालेल्या 

माहीतीनसुार  मयतावर कारवाई करुन पो स्टे परत येवनु मा. 

प्रभारी अझधकारी सो यांचे आदेशान्वये खालीलप्रमाणे अम ृ

दाखल कररत आहोत वरील ता.वेळी झिकाणी यातील मयत 

अनोळखी बेवारस महीला ही  टे्रन नं. 12779 डा. गोवा 

एक्स. चे पािीमागील जनरल डब्लयातुन प्रवास करीत 

असतांना प्रवासादरम्यान  कोणत्यातरी झदघक मदुतीचे 

आजाराने नैसगीकररत्या मरण पावली आहे   

HC/35 

दाभाडे 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh                                                                                                                              

 

 

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

 मनमाड  गुरनं.517/18कलम 379,511 भादवी   05/05/2018 चे 19.38  वा नवनार् लक्ष्मण अडागळे वय 25 वर्क रा. जालना vVd rk-osG 

 

 ukxiqj 

 

vi ua 629@2018 dye 379 Hkk n oh   05-05-18 ps ok-17-51 ok   jfoUnz lwnke baxGs o; 36 o"k jk- ekmyh ft- vejkorh 

 


