yksgekxZ ftYg;krhy Hkkx 1rs5 ef/ky nk[ky xqUg;kph ekghr
vØ
1

iks-LVsx-qj-ua

xqUgk ?kMtkxk

xksfn;k
80@18
dye
379
Hkknfo
xqUgkizdkj cWx
pksjh

xkMh ua18240 ukxiwj
fcykliwj ,Dl
izslps dksp ua,lA02 cFkZ
ua- 14 o:u]
jsYos LVs’ku
HkaMkjk jksM ;sFks
xkMh ;s.;kiqohZ
oktrkioqhZ
Vªsu ua 2406
xksaMokuk
,Dlps dksp
u a,l@7
cFkZ ua 31
o:u jsLVs
o/kkZ

2

o/kkZ
236@18 d
379
Hkknaoh
xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

3

o/kkZ
Vªsu ua 12129
237@18 d vk>knfgan
379
,Dlps dksp
Hkknaoh
u a,l@9
xqUgkizdkj
cFkZ ua 55
o:u jsLVs
eksckbZy pksjh
o/kkZ ;sFkqu
xkMh
lqVysura j
ekghr iMys

xq-?kM-rkosG

xq-nk-rkosG

30@03@18 15-04-18
01%30ok- 12%28 ok-

fQ;kZnhps uko

vkjksih

xsyk eky

feGkyk
eky

fQ;kZnh & Jhfurs’k eqds’k
dqekj jatu o;
22 o"kZ jkgIykWV ua- 06
bZekeokMk jksM
vtuh ukxiwj

vKkr

,dq.k 5]000:,d yky jakxph cWx R;kr
diMs fdear 4]000 :]
jks[k 1]000 : rlsp
dkxini= vlk ,dq.k
5000@& :-

fujad

fujad Ukeqn rk osGh ;krhy fQ;kZnh gs ueqn
xkMhus jsLVs fu>keqn~nhu rs cMusjk
vlk izokl djhr vlrkauk R;kps
pkthZaxyk ykoysyk eksckbzy R;kps
xSjgtsjhpk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh
vKkr pksjV;kus yckMhus pks:u usys
jsiksLVs cMusjk tkod d 767@18 fn
26@03@18 izek.ksps bdMsl vkt fn
15@04@18 jksth vkod dz 628@17
vUo;s izkIr >kys o:u ueqn xqUgk
nk[ky dj.;kr vkyk
fujad Ukeqn rk osGh ;krhy fQ;kZnh gs ueqn
xkMhus jsLVs iq.ks rs [kjxiqj vlk izokl
djhr vlrkauk R;akpk eksckbzy R;kps
>ksip
s k Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr
pksjV;kus yckMhus pks:u usys
ek ,l-ih lks yksgekxZ ukxiqj dk;kZ tkod d vkj@23@oxZ@2018&2808
fn 29@03@18 izek.ksps bdMsl vkt
fn 15@04@18 jksth vkod dz
630@17 vUo;s izkIr >kys o:u ueqn
xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk

26-03-18
osG uen
ukgh

15-04-18
10-35 ok

Jhd`".k
jked`".k iokj
o; 31 o"kZ jkg
Vkdj[ksMk
vejkorh

vKkr

,dq.k 12]900:,d vkIiks da eksckbZy
R;kr fle ua
9404144575 o
9582792787 fd
12]900@#

07-03-18
03-30 ok

15-04-18
11-20 ok

vadq'k y{e.k
tk/ko o; 44
o"kZ jkg
djtxko rk&
yksgkjk ft
mLekukckn

vKkr

,dq.k 15]000:,d ,pVhlh daiuhpk
ekskcbZy R;kr fle ua
9420790664
7908062046 IMEI
No359988065299698
fd 15000@#

gdhdr

ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy
fQ;kZnh gs ueqn xkMhus jsYos LVs’ku ukxiwj rs
fcykliwj vlk izokl djhr vlrkauk
izoklkr jsYos LVs’ku HkaMkjk jksM ;sFks xkMh
;s.;kiqohZ dks.kh rjh vKkr pksjV;kus R;kaps
>ksispk Qk;nk ?ksoqu R;akph ueqn cWx vkrhy
ekyklg pks:u usys ckcr fQ;kZno:u ueqn
izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs-

riklh
veynkj
ASI/4
53

v’kksd
;kno

iksgok
214
usokjs

iksgok
289
/kksVs

4

o/kkZ
Vªsu ua 12721
238@18 d
nf{k.k
379
,Dlps ps
Hkknaoh
tujy dksp
xqUgkizdkj
jsLVs lsokxzke
eksckbZy pksjh ;sFkqu xkMh
lqVysura j
ekghr iMys

14-04-18
08-20 ok

15-04-18
12-00 ok

Jh eksguyky
txrjke o;22
o"kZ jkg&
fcpZiqj dj.kky
¼gjh;kuk½

vKkr

,dq.k 14]000:,d ,e-vk; daiuhpk
eksckbZy IMEI No
867874030707525
fd 14000@#

5

o/kkZ
Vªsu ua 12721
240@18 d
nf{k.k
379
,Dlps ps
Hkknaoh
tujy dksp
xqUgkizdkj
js-LVs flanh
eksckbZy pksjh

28-03-18
osG ueqn
ukgh

15-04-18
23-12 ok

egs’k
Jhdq".kjko
ns’kikaMs o; 47
o"kZ jkg&
pkS/kkjh okMZ
fgax.k?kkV

vKkr

,dq.k 4]599:,d baUVsDl daiuhpk
eksckbZy IMEI No
9114413403637
fd 4]599@#

6

o/kkZ
Vªsu ua 11045
241@18 d
fn{kkHkqeh
379
ps dksp uaHkknaoh
,l@6 cFkZ
xqUgkizdkj
ua- 8 o:us
js-LVs- o.kh
fiVV~ cWx
pksjh

31-03-18
07-50 ok

15-04-18
23-50 ok

fo’kky
jktsna zflax
dNok o; 26
o"kZ jkg& banksajk
rk- ekSnk ftukxiwj

vKkr

,dq.k 41]500:,d fiVV~ cWx R;k ,d
ystj da- yWiVki o pktZj
fd- 31]500:] jks[k
10]000:] nksu ,Vh,e
dkMZ] vk/kkjdkMZ] vksVj
dkMZ] okijrs diMs vlk
,dq.k 41]500:- pk eky-

fujad Ukeqn rk osGh ;krhy fQ;kZnh gs ueqn iksgok
xkMhus jsLVs fldanjkckn fu>keqn~nhu
59
vlk izokl djhr vlrkauk R;akpk oklfu
eksckbzy R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu
d
dks.khrjh vKkr pksjV;kus yckMhus
pks:u usys
ek ,l-ih lks yksgekxZ ukxiqj dk;kZ ;sFkqu Viky n~okjs tkod d
vkj@23@oxZ@2018&2862
fn
31@03@18 izek.ksps bdMsl vkt fn
15@04@18 jksth vkod dz 631@17
vUo;s izkIr >kys o:u ueqn xqUgk
nk[ky dj.;kr vkyk
fujad Ukeqn rk osGh ;krhy fQ;kZnh gs ueqn iksgok
xkMhus jsLVs fgax.k?kkV rs ukxiwj vlk
59
izokl djhr vlrkauk R;akpk eksckbzy oklfu
R;kps utjpqdhpk Qk;nk ?ksoqu
d
dks.khrjh vKkr pksjV;kus yckMhus
pks:u usysjsiksLVs ukxiwj ;sFkqu Viky n~okjs tkod
1532 fn 02@04@18 izek.ksps bdMsl
vkt fn 15@04@18 jksth vkod dz
652@17 fnukad 15-04-18 vUo;s izkIr
>kys o:u ueqn xqUgk nk[ky dj.;kr
vkyk
fujad Ukeqn rk osGh ;krhy fQ;kZnh gs ueqn iksuk 31
xkMhus jsLVs ukansM rs ukxiwj vlk eqRrsyok
izokl djhr vlrkauk R;akpk R;kps
j
>ksip
s k Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr
pksjV;kus R;kaph ueqn cWx vkrhy
lkekuklg yckMhus pks:u usys
jsiksLVs ukxiwj ;sFkqu Viky n~okjs tkod
1533 fn 02@04@18 izek.ksps bdMsl
vkt fn 15@04@18 jksth vkod dz
652@17 fnukad 15-04-18 vUo;s izkIr
>kys o:u ueqn xqUgk nk[ky dj.;kr
vkyk

7

cMusjk
233@18
dye 379
Hkknfo
xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

jsLVs cMusjk
ih,Q ua-2 oj

15-04-18
04-30 ok

15-04-18
06-19 ok

8
HkqlkoG
537@18
dye
379 Hkknfo
xqUgkizdkj VzkWyh
cWx pksjh

Vzus ua 11039
Mk egkjk”Vz ,Dl
ps dksp
,l@1cFkZ ua 37
o:u js LVs
HkqlkoG ;sFks >
y{kkr vkys

HkqlkoG
538@18
dye
379 Hkknfo
xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

Vzus ua 18029
Mk ‘kkyhekj
,Dl ps dksp
,l@9 cFkZ ua
25 o:u js LVs
HkqlkoG ;sFkqu
xkMh lqVY;kuarj

HkqlkoG
539@18
dye
379 Hkknfo
xqUgkizdkj
ysMht ilZ
pksjh

Vzus ua 12137
Mk iatkc esy ps
dksp u ach@3
cFkZ ua
49]50]56
o:u js LVs
tGxkao ;sFks
xkMh Fkkacyh
vlrk

29-03-18
ps osG ueqn
ukgh

Eusna j flag egsanz
flag HkVh o; 31
o"kZ /kank O;kikj jk
mejh cMh iks[kkliqjk rg
pkaniqj ft fctukSj
;q ih eks ua
9927742327

15-04-18
ps
00-10 ok

lqjHkh Jhdkar
dne o; 25 o”kZ
jkg tykjke
gkmflax lkslk
‘kkL=huxj
vkdk’kok.kh ekxZ
vdksyk eks ua
9158152591

15-04-18
ps
07-45 ok

HkS;kyky Hkqouyky
tk;dj o; 25
o”kZ jkg dqpdhikjk
dljxkoh okbZu ua
7 nqxZ NRrhlx<
eks ua
9893080135

vKkr

,dq.k 12]500:,d vksiks d pk eksckbZy ekW-ua,37 R;kr Mksdkseks fle ua
9028734030 ftvks ua87888007920fd
12500@& :

vKkr

,dq.k 22]000:,d VzkWyh cWx fd 2000#]
ufou dqrZs 20 ux fd
10]000#] ftUl iWUV fd
4000#]VkWi 6 fd
5000#]dkWleWVhd lkeku fd
1000# vlk ,dq.k 22]000@#
pk eky

vKkr

,dq.k 7]000:,d dkG;k jaxkpk ft;ks dap k
eksckbZy R;kr ft;ks fle ua
9131859810 ch,;,u,y
fle ua 9425552531vlk fd
7000@#

vKkr

,dq.k 30]000:,d ysMht ilZ R;kr lksU;kps
eaxGlq= 4 xzWe fd 8000#]jks[k
1500#],fV,e dkMZ ,d
uksdh;k yqeh;k da-pk eksckbZy
R;kr fle ua 8982381524
fd 6]990#] ,d vksuj da-pk
eksckbZy R;kr fle ua
6261118057 fd 13510#
vlk ,dq.k 30]000@# pk eky

fujad

Ojhy rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs o/kkZ ASI
;sFks tkusdjhrk jsLVs cMusjk Iy-ua-2 oj >ksiys 476
vlrk R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh jaxkjh
vKkr pksjV;kus R;kapk ueqn o.kZukpk eksckbZy
eqnnke yckMhus pks:u usyk

fujad

;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus iq.ks rs vdksyk
vlk izokl djhr vlrkuak izoklk njE;ku R;kps
>ksispk Qk;nk ?ksoqu vKkr pksjV;kus R;kaph ueqn
cWXk pks:u usyh lnj ckcr fQ;kZnh ;kaph js LVs
HkqlkoG ;sFks >ksi m?kMY;koj R;kauk y{kkr vkys

iksgok
389
tk/ko

fujad

;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus dqykZ rs nqxZ
vlk izokl djhr vlrkauk izoklk njE;ku R;kaps
>ksispk Qk;nk /ksoqu js LVs HkqlkoG ;sFkqu xkMh
lqVY;kaurj dks.khrjh vKkr pksjV;kus pks:u
usyk lnj ckcr fQ;kZnh ;kauh fQ;kZn fnY;kus
xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk

iksgok
359
ikVhy

fujad

;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus lh,lfV rs
Xokyh;j vlk izokl djhr vlrkauk izoklk
njE;ku R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu vKkr
pksjV;kus R;kaph ysMht ilZ vkrhy lkekuklg
pks:u usys ckcr js LVs tGxkao ;sFks xkMh
Fkkacyh vlrk R;kauk y{kkr vkys lnj fQ;kZnh
;kauh Xokyh;j iks LVs yk rdzkj fnY;kus xqUg;kps
dkxni= ek iks vf/k lks js ukxiqj ;kaps dk;kZ tk
dz 3227@18 fn 11-04-18 vUo;s iks LVs yk
oxZ dj.;kr vkY;kus xqUgk nk[ky dj.;kr
vkyk

iksuk
218
iokj

9
15-04-18
ps
05-40 ok

10

25-03-18
ps
osG ueqn
ukgh

15-04-18
ps
13-17 ok

Jh izfnidqekj
enu eksgu ‘kekZ
o; 55 o”kZ jkg
32 jked`”.kiqjh
FkkBhiqj Xokyh;j
eks ua
9926890326

11

pkGhlxkao
128@18
dye 379
Hkknfo
xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

Vzus ua 5111
/kqGs iWlsatj ps
ps dksp u
,l@11 cFkZ
ua- 40 o:u
js-LVs- ls:G rs
cksjfoghj
njE;ku

12

euekM a
422@18
dye 379
Hkknfo
xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

रे स्टे मनमाड दि.15/04/20 दि.
येथील बुकींग 18 चे 02.30 15/04/201
हॉलमध्ये झोपले वा.
8 चे 03.30
असता
वा.

13

euekM a
425@18
dye 379
Hkknfo
xqUgkizdkj
cWx pksjh

रे .स्टे. मनमाड
PF no.3/4 वर
वेदटंग रूम मध्ये
झोपले असता

15-04-18
06-45 ok

दि.14/04/20
18 चे 18.00
वा.

15-04-18
ok

दि.15/04/2
018 चे
15.44 वा.

Jh-,;kFkZ lqfuty
pksjMh;k o; 19
o"kZ /jjk- Qqys
dkWyuh /kwGs eks
9823166539

vKkr

,dq.k 12]999:,d lksuh jsMeh d pk
eksckbZy R;kr fle ua
7578319333 IMEI
NO
865405053548387
fd- 12]999:-

fujad

श्रवनकुमार
अज्ञात
सख
ु लाल महु ारे वय
23 वर्ष धंिा मजरु ी
रा. ग्राम बाजदनया
ता. दतमरनी दज.
हारिा मध्यप्रिेश
मो
नं.
9754043860

,dq.k 9]000:एक दजवोनी कंपनीचा
मोबाईल मॉडेल नं. माहीत
नाही त्यामध्ये 1)आयडीया
दसम नं. 8435965832 2)
दजवो दसम नं.7000035124
IMEI NO. माहीत नाही .
दकमतं 9,000/-रू. चा माल

दनरंक

अवधेश कुमार
रामबच्चन राम
वय34वर्ष धंिा
नोकरी TTE
मनमाड रा.जनाधषन
नगर मनमाड ता.
नांिगांव दज.
नादशक
मो.न.ं 950353528
5

,dq.k 500:एक काळ्या रंगाची
कापड्याची बँग दक.500/रू.त्यामध्ये भारतीय स्टेट बँक
शाखा नादशक रोड चे चेक
बक
ु (चेक नंबर 353321 ते
353340) असे एकुण
दकं.500/-रू. चा माल.

दनरंक

अज्ञात

Ojhy rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs
ueqn xkMhus eqca bZ rs /kqGs vlk izokl djhr
vlrkauk R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu
dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kapk ueqn
o.kZukpk eksckbZy eqnnke yckMhus pks:u
usyk
vksih /kqGs ;sFkqu xqUg;kps dkxni= vk-dza08@18 fnukad 15-04-18 vUo;s Vikykus
izkIr >kY;kus xqUgk nk[kyयावेळी दियाषदि नामे -श्रवनकुमार सख
ु लाल
महु ारे वय 23 वर्ष धंिा मजरु ी रा. ग्राम बाजदनया
ता. दतमरनी दज. हारिा मध्यप्रिेश यांनी पो स्टे
ला येवनु लेखी दियाषि दिल्याने मा. प्रभारी
अदधकारी सो आिेशान्ं वये नबरं ी गन्ु हा िाखल
के ला तो खालीलप्रमाणे हकीकत---वरील
ता.वेळी व दिकाणी यातील दियाषिी मजकुर हे
हारिा जाण्यासािी रे ल्वे गाडीची वाट पाहत
असतानं ा रे स्टे मनमाड येथील बक
ु ींग हॉलमध्ये
त्यांना झोप लागल्याने त्यांचे झोपेचा िायिा
घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने त्यांचा वरील
नमिु वणषनाचा मोबाईल न कळत मद्दु ाम लबाडीने
चोरुन नेलेला आहे.
यावेळी दियाषिी नामे अवधेश कुमार रामबच्चन
राम वय34वर्ष धिं ा नोकरी TTE मनमाड
रा.जनाधषन नगर मनमाड ता. नांिगांव दज. नादशक
मो.नं.9503535285 हे समक्ष पो.स्टे.ला येवनु
लेखी दियाषिी दिल्याने मा. प्रभारी आदधकारी
सो याच्ं या आिेशाने नंबरी क्रमांकानं े गन्ु हा
िाखल के ला तो खालीलप्रमाणे.हकीकत--वरील ता.वेळी व दिकाणी यातील दियाषिी
मजकुर हे रे .स्टे. मनमाड PF no.3/4 वर वेदटंग
रूम मध्ये बसले असतांना त्यांना झोप लागल्याने
त्याचे जवळील नमिु वणषनाची बँग आतील चेक
बक
ु सह कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याच्या
झोपेचा िायिा घेवनु चोरून नेली

HC
729
ejlkGs

PN/97
भावसार

PN
1147
बडे

14

euekM a
426@18
dye 379
Hkknfo
xqUgkizdkj
ysMht ilZ
pksjh

ट्रेन नं.18407 दि.15/04/20
परु ी साईनगर
18 चे 05.00
एक्स चे कोच
वा.
नं.S/5 बथष
नं.46वरून रे .स्टे.
मनमाड
सटु ल्यावर

दि.15/04/2
018 चे
18.19 वा.

सौ.वसधु ा चंद्रशेखर
गजदभये वय45 वर्ष
व्यवसाय नोकरी
रा.शास्त्री वाडष
पंचायत सदमती
कॉलनी तलािी
ऑदिस समोर
गोंदिया 441601
मो.न.ं 989050214
2

अज्ञात

15

euekM a
427@18
dye 379
Hkknfo
xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

ट्रेन नं.22845
डा.हदटया एक्स
चे मागील
जनरल कोच
मध्ये चढत
असतांना रे .स्टे.
मनमाड PF
no.02

दि.15/04/2
018 चे
19.11 वा.

कमल दशवाजी
पवार वय 34 वर्ष
धिं ा नौकरी रा.
क्वॉटर नं.309
DZA सेक्टर
BHEL भोपाळ
(म.प्र.)
मो.न.ं 942565204
3

अज्ञात

दि.15/04/20
18 चे 17.30
वा.

,dq.k 1]06]400:दनरंक
एक गोल्डन रंगाची लेदडज पसष
त्यात दक.700/-रू.एक
सोन्याचे मंगळसत्रु वजन
20ग्रम दक.60,000/-रू. िोन
बांगड्या सोन्याच्या 10ग्रँम
दक.30,000/-रू. यरु े का
कंपनीचा मोबाईल स्माटष िोन
काळ्या रंगाचा त्यात दजओ
दसम नं.883046997,BSNL
दसम
न.ं 9421809859दक.10,000/
-रू.एक Timex कं.चे
घड्याळ दक.1,200/- रू. रोख
(500च्या 03 नोटा, 2000च्या
01नोटा) 3,500/-रू. चष्मा
दक.1,000/-रू. ATM काडष
बँक ऑि महाराष्ट्र,िोन चाजषर
असा एकुण दकं.1,06,400/रू. चा माल
,dq.k 10]500:दनरंक
मोटोजी 4+कंपनीचा मोबाईल
BSNLदसम
न.ं 8989097784,दजओ दसम
नं.7974531830,IMEI
no.3518910819663636
fd- 10]500:-

वरील ता.वेळी व दिकाणी यातील दियाषिी .PSI श्री
मजकुर ह्या त्याच्या पररवारासह साईबाबा समाधी सोनवणे
मंिीराचे िशषनासािी ट्रेन नं.18407 परु ी साईनगर
एक्स चे कोच नं.S/5 बथष नं.46वरून
रे .स्टे.गोदियं ा ते साईनगर असा प्रवास करीत
असतानं ा सिर प्रवासािरम्यान रे .स्टे. मनमाड
सटु ल्यावर दियाषिी यांची झोप डघडल्यानंतर
त्याच्या लक्षात आले की त्याची नमिु वणषनाची
लेदडज पसष आतील सामनासह कोणीतरी अज्ञात
चोरट्याने त्याच्या झोपचा िायिा घेवनु चोरून
नेले
PN 97 सदचन भावसार नेम. OP दशडी येथनु
टपालाने दियाषिी यांचा तक्रार अजष पो.स्टे.ला
पािदवल्याने

वरील ता.वेळी व दिकाणी यातील दियाषिी HC 578
मजकुर हे रे .स्टे. मनमाड ते नागपरु असा प्रवास महाजन
करण्यादकरता ट्रेन नं.22845 डा.हदटया एक्स चे
मागील जनरल कोच मध्ये चढत असतांना रे .स्टे.
मनमाड PF no.02 त्याच्या नमिु वणाषनाचा
मोबाईल गिीचा िायिा कोणीतरी अज्ञात
चोरट्याने मद्दु ाम लबाडीने चोरून नेले आहे वरून
दियाषि
दिल्याने
सबब
अपराध
ग.ु र.नं.427/2018 कलम 379 IPC प्रमाणे गन्ु हा
िाखल समक्ष पो.स्टे.ला येवनु लेखी दियाषिी
दिल्याने

16

euekM a
428@18
dye 379
Hkknfo
xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

ट्रेन नं.22686
सपं कष क्रातं ी
एक्स चे कोच नं
HA/1 बथष
नं.09,10,11
वरून रे .स्टे.
मनमाड

दि.04/04/20 दि.15/04/2
18 चे 14.15
018 चे
ते 15.00 वा. 21.35 वा.

सभु िे ार सतपाल
दसगं सेना धिं ा
नोकरी रा. कंमाडो
दवंग इनिट्री स्कुल
बेळगांव कनाषटक
मो.न.ं 944975862
6/9449059656

अज्ञात

,dq.k 10]500:fujad
दलनीवो कं.चा. ग्रे रंगाचा J5
मोबाईल त्यातील दसम
नं.8310386356/94497586
26,IMEI
no.863448031172833/86
3448031172841
दक.10,500/-रू. चा माल

17

euekM a
429@18
dye 379
Hkknfo
xqUgkizdkj
ysMht pksjh

रे .स्टे. मनमाड
येथे दिजवर
चढतानं ा

दि.15/04/20
18 चे 20.45
वा.

दि.15/04/2
018 चे
22.09 वा.

दनबा रघुनाथ के िारे
वय39वर्ष धंिा
नौकरी रा.दतसगावं
ता. िेवळा दज.
नादशक
मो.न.ं 810931590
6/7470589411

अज्ञात

,dq.k 8]000:fujad
लेदडज पसष मधनु आतील पसष
त्यात रोख 5,000/रू.सोन्याच्या बागड्या
दक.3,000/रू.आधारकाडष,आमीचे स्माटष
काडष असा एकुण दकं.8,000/रू. माल

18

ukf’kdjksM
151@18
dye 379
Hkknfo
xqUgkizdkj
ysMht ilZ
pksjh

Vªsu ua- 11057
ve`rlj ,Dl~dksp ua- ,l@4
cFkZ ua- 36
o:u jsLVs ukjksM ;sFks y{kkr
vkys-

13-04-18 s
osG ueqn
ukgh

15-04-18
00-09 ok

fnus'k jes’k
vfgjjko o; 38
o"kZ jkg- 304]
ukaGnk vikVZeVsa ]
pkSd cks/kokMh]
/kaulksyh eacq bZ

vKkr

,dq.k 20]100:,d dzhe jaxkph ysMht ilZ
R;kr jks[k 2000 :- o
lWelax da-pk ts 7 xksYMu
jaxkpk eksckbZYk R;kr
vk;Mh;k da-ps fle ua8424047873 o ftvks
da-ps fle ua8779620053 R;kpk
vk;,ebZvk; ua358972080976556 o
358973080976554
fda- 18]100 :- jsYosps
frfdV] dkWLesVhd lkeku
vlk ,dq.k 20]100 :eky

fujad

.हकीकत---वरील ता.वेळी व दिकाणी यातील
दियाषिी मजकुर हे नमिु कोच व बथष वरून प्रवास
करीत असतांना त्याचे झोपेचा िायिा घेवनु
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याच्या नमिु
मोबाईल मद्दु ाम लबाडीने चोरून नेला आहे ईमेल
द्वारे आल्याने अजाषवरून व त्याचे सोबत
मोबाईल संपकष साधुन मा.वररष्ांचे आदधकारी
सो यांच्या आिेशाने नंबरी क्रमांकांने गन्ु हा
िाखल के ला
वरील ता.वेळी व दिकाणी यातील दियाषिी
मजकुर हे रे .स्टे. मनमाड येथे दिजवर चढतांना
त्याच्या गिीचा िायिा घेवनु कोणीतरी अज्ञात
चोरट्याने मद्दु ाम लबाडीने लेदडज पसष चोरून नेले
आहे वरून दियाषि दिल्याने गन्ु हा िाखल करून
समक्ष पो.स्टे.ला येवनु लेखी दियाषिी दिल्याने
मा. प्रभारी आदधकारी सो याच्ं या आिेशाने नबं री
क्रमांकांने गन्ु हा िाखल के ला

ASI
792
सरु नार

;krhy fQ;kZnh etdqj gs R;kps iRuhlg
ueqn xkMhus Bk.ks rs ikpksjk vlk >ksiqu
izokl djhr vlrkauk fQ;kZnh ;kaps >ksispk
Qk;nk ?ksoqu R;kaps iRuhph ilZ fQ;kZnh ;kaps
MksD;ktoG Bsoysyh ysMht ilZ dks.khrjh
vKkr pksjV;kus vkrhy lkekuklg eqnnke
yckMhus pks#Uk usyh vkgs- lnj vijk/k
dye 379 Hkk-n-oh izek.ks nk[ky-

iksgok
251
dqyd.khZ

ASI
122
िाकुर
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vkSjaxkckn
गरु न 291/18
कलम 379
IPC
xqUgkizdkj
jks[k :- pksjh

ट्रेन साईनगर
14/04/18 चे
दशडी काकीनाडा 21.30 वा.
एक्स गाडी चे
मागील जनरल
कोच मध्ये रे स्टे
औरंगाबाि ते
दचकलिाना
िरम्यान.

20

vkSjaxkckn
गरु न 292/18
कलम 379
IPC
xqUgkizdkj
lksU;kps
eaxGlq= pksjh

ट्रेन दनजामाबाि
पनू े पँसेजरचे
कोच नं S1,मधनू डतरत
असतानं ा रे स्टे
औरंगाबाि
PFNO-2वर

21

vkSjaxkckn
गरु न 293/18
कलम 379
IPC
xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

ट्रेन ट्रेन नगरसोल
नरसापरु EXP
मध्ये चढत
असताना रे ल्वे
स्टेशन औ.बाि

शेख
जब्बार
( बबलु )
शेख सत्तार
वय 22 रा.
छावनी
पोलीस
स्टेशन
जवळ
औरंगाबाि
vVd 1504-18 ps
13-29 ok

,dq.k 10]200:रोख 10,200/- रू. असा
एकुण 10,200/- रू. चा माल.

ueqn
izek.ks

नमिु ता वेळी व दिकाणी यातील दियाषिी हे नमिु NK 499
iz/kku
ट्रेनने दशडी ते डिगीर प्रवास करीत असताना
दियाषिी याचे रोख रूपये रे स्टे औरंगाबाि ते
दचकलिाना िरम्याने ueqn vVd vkjksihus
दियाषिी याचे मागील दखशातुन गिीचा िायिा
घेवनु रोख काढले दियाषिी व त्याच्या मल
ु ाने
त्यापैकी वरील एकास चोरट्याला परडले व
पोस्टेला आणनु हजर के ले वरून 379 IPC
प्रमाणे गन्ु हा िाखल

15/04/18 चे 15/04/18
सत्यमा लक्ष्मन
10.50 वा चे 12.23 वा रापती वय-65धंिागृहीनी रा
श्रीरामनगर मु पो दज
जोगीत्याल
(तेलंगाना )मो नं 9890852686

अज्ञात

,dq.k 35]000:एक सोन्याची चैन वजन 12ग्रँम दकमत-35,000/-रू

दनरंक

नमिु ता वेळी व दिकाणी यातील दियाषिी हे नमिु NK 255
ट्रेनने दनजामाबाि ते औरंगाबाि असा प्रवास lksius
करून रे स्टे औरंगाबाि येथे डतरत असतांना
प्रवाशांच्या गिीत त्याच्या गऴ्यातील नमिू
वणषनाची व दकमतीची सोन्याची चैन त्यांना न
कळत कोनीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून
नेल्याबाबत दियाषिी यांनी दियाषि दिल्याने नमिू
प्रमाने गन्ु हा िाखल

15/04/18 चे 15/04/18 आकाश दवलास
10.50 वा चे 17.58 वा डाहाडे वय 20 वर्ष
धंिा दशक्षन – रा रो
हाडस न. 07
ईनक्लुब गट न.
160 सातारा परीसर
औ.बाि

अज्ञात

,dq.k 8]529:एक रे ड मी 35 प्रईम गोल्ड
दक. 8529/- रु चा माल त्याचा
IMEI No.
864449031038908,
86444903108916 त्यात
दजवो चे दसम 8055660556
, अदडया चे दसम
8057707538

दनरंक

नमिु ता वेळी व दिकाणी यातील दियाषिी हे नमिु HC 172
<oGs
ट्रेनने औरंगाबाि ते परभनी असा प्रवास
करण्याकरीता रे स्टे औरंगाबाि येथे ट्रेन
नगरसोल नरसापरु EXP चे मादगल जनरल
डब्यात चढत असतांना प्रवाशांच्या गिीत
त्याच्या दखशातील नमिू वणषनाची व दकमतीची
मोबाईल त्यांना न कळत कोनीतरी अज्ञात
चोरट्याने चोरून नेल्याबाबत दियाषिी यांनी
दियाषि दिल्याने नमिू प्रमाने गन्ु हा िाखल

15/04/18
चे 2.44 वा

रघनु ाथ धमाषत्ना
साबते वय 45 राय
खंडोबा गल्ली
िेवनी ता. िेवनी
दज. लातरु मो. न.ं
9763394719.

22

ukansM
CR NO 413
U/S 379
IPC

xqUgkizdkj
ysMht ilZ
pksjh

23

ukansM
CR NO.
414/18 u/s
379 IPC

xqUgkizdkj
cWx pksjh

रे स्टे दलबंगाव येथे
ट्रेन तपोवन एक्स
मधनु जयपरु
एक्स मध्ये चढत
असतानं ा

. 14/4/18
21.45 ते
22.00 वा.
समु ारास

15/4/18
00.46 वा.

रहाना खौनम नािेर
खौनम वय 40 वर्े
धिं ा घरकाम रा.
औरंगाबाि बाबर
कॉलनी नेहरु नगर
महमि गेट
औरंगाबाि मो.नं.
8007786777,992
3865933

अज्ञात

ट्रेन तपोवन व
जयपरु एक्स मध्ये
चढत असताना
रे .स्टे. दलबंगाव
येथे

14/4/18
21.45 ते
22.00
वा.िरम्यान

15/04/18 चे
02.00 वा.

गोदविं दिगाबं र
दशरपेवार वय 58 वर्े
धिं ा शेती रा.
बन्नाळी ता. िेगुलर
दज. नािेड मो.नं.
9860938161

अज्ञात

,dq.k 2]12]000:एक लेडीज पसष त्यामध्ये लाल
रंगाची छोटी पसष त्यामध्ये १)
िोन सोन्याचे गंिण त्यामध्ये
पान असलेल्या वजन २ तोळा
दक. 60,000/- रु. २) एक
सोन्याचे जंदजर वजन सव्वा
तोळा दक.40,000/- ३)
सोन्याचे नेकलेस वजन सव्वा
तोळा दक. 40,000/- रु. 4)
सोन्याचे नेकलेस १ तोळा दक.
30,000/- 5) कानातील
सोन्याचे ररंग वजन 0.5 तोळा
दक. 15,000/- रु. ६) कानातील
सोन्याची बाली ८ ग्रॅम दक.
25,000/- रु. व िसु रे लाल
रंगाचे पॉदकट त्यामध्ये रोख
2000/- रु. असा एकुण
2,12,000/- रु. चा माल
,dq.k 4]38]000:एक बॅग मदधल एक पांढ-या
स्कािष ची पोिळी त्यात
सोन्याचे िादगने 1) िोन
सोन्याचा पाटल्या जन्ु या वापरता
वजन ७ तोळे दक.84,000/- रु
२) िोन सोन्याचे तोडे वजन ७
तोळे जनु े वापरते दक. 84,000/रु ३) मोिे सोन्याचे गंिण जनु े
वापरते वजन 10 तोळे दक.
1,00,000/- रु. 4) सोन्याचे
नेकलेस वजन ५ तोळे नदवन
1,25,000/- रु. 5) सोन्याचे
तीन अंगिा वजन अंिाजे १.५
तोळा दक. 30,000/-रु. ६)
कानातील सोन्याचे ररंग वजन ५
ग्रॅम दक.15,000/- असे एकुण
३१ तोळे दक. 4,38,000/- रु.
चा माल

दनरंक

वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील दि" मजकुर हे
ट्रेन तपोवन एक्स ने औरंगाबाि ते नांिेड प्रवास
करीत असता सिर गाडी रे ल्वे स्टेशन दलबगाव येथे
गाडीचे इदं जन िे ल झाल्याने तेदथल स्टेशन मास्तर नी
जयपरु एक्स थाबवनु त्यामध्ये बसावे अशी घोर्ना
के ल्याने आम्ही सवष पररवारासह जयपुर एक्स मध्ये
चढत असताना प्रवाशांच्या गिी मध्ये कोणीतरी
अज्ञात चोरट्याने त्यांचे लक्ष नसलाचा िायिा घेवनु
नमिु वणषनाची पसष मधनु लाल रंगाचे पॉकीट आतील
सामाना सह मद्दु ाम लबाडीने चोरुन नेले बाबत दियाषि
दिल्याने सबब अप. कलम 379 IPC प्रमाणे िाखल

PSI
लांडगे
सो.

दनरंक

नमिु ता वेळी व दिकानी यातील दियाषिी मजकुर हे
आपले पत्नी सह औरंगाबाि ते नांिेड येथनु ट्रेन
तपोवन एक्स चे D/2 बथष नं. 41,42,43,44 वरुन
प्रवास करीत असताना सिर गाडी रे .स्टे. दलंबगाव
येथे थांबली असता घोर्ना झाल्या प्रमाणे तपोवन
एक्स मध्ये डतरुन जयपरु एक्स ने नांिेड येथे
आल्यावर चेक के ले असता बॅग मदधल नमिु वणाषची
पसष दमळुन आल्या नाही गिीचा िायिा घेवनु
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मद्दु ाम लबाडीने चोरुन
नेला बाबत दियाषि वरुन गुन्हा अप. कलम 379
ipcप्रमाने िाखल

PSI
नाटकर
सो.

24

ukansM
Cr no.
415/18 u/s
392 IPC
xqUgkizdkj
tcjh pksjh

रे .स्टे पेडगाव ट्रेन

25

ukansM
Cr no.
416/18 u/s
379 IPC
xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

26

ukansM
Cr no.
417/18 u/s
379 IPC
xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

अतल
ु पडं ीतराव
कापसे वय 38
वर्ष धंिा
कंपनीमध्ये
नोकरी रा.
िेशमख
ु प्लॉट
अंजनगाव सरु जी
. अमरावती
मो.न.ं
8668486321
रे स्टे नािं डे PF
no. 1 वर ट्रेन
अदिलाबाि ते
अकोला पँसेंजर
गाडीतनु डतरत
असताना

15/04/18
00.30ते
01.00 वा.
िरम्यान

15/04/18
13.50 वा.

वैशाली गजानन
भोईके वय-32 वर्ष
धंिा -दबजनेस रा.
मलकापरु दशवाजी
नगर पंचायत
सदमती समोर
मो.न.ं
9657323820

अज्ञात

,dq.k 32]000:एक
य य
य
व 2.5 gm
दक. 15000/-रु. सँमसंग
कंपनीचा मोबाईल दक.
12000/-रु. , रोख5000/-रु.
, आधार काडष , पँन काडष,
SBIचे ATM काडष, IDBI
चे ATM काडष असा एकुण
32000/- रु.

दनरंक

15/0/18चे
13.30 वा.
िरम्यान

15/04/18चे
17.08 वा.

अतल
ु पडं ीतराव
कापसे वय 38 वर्ष
धंिा कंपनीमध्ये
नोकरी रा. िेशमख
ु
प्लॉट अजं नगाव
सरु जी .
अमरावती मो.न.ं
8668486321

अज्ञात

,dq.k 7]000:एक इटं ेक्स कंपनीचा मोबाईल
त्यामध्ये दजओ दसम नं.
9284311968 ,
Vodafone दसम
न.ं 9112069716 IMEI
no.माहीत नाही दक.7000/रु.

दनरंक

13/0/18चे
20.45 वा.
िरम्यान

15/04/18चे
17.26 वा.

रदवशंकर ित्तराम
भगत वय 56 वर्ष
धंिा रे ल्वे मध्ये
नोकरी रा.
दवमानतळ रोड
दशल्पकार पतु ळ्या
जजवळ भवानी
चौक सांगवी बु.
दज. नािं डे मो.नं.
8530949782

अज्ञात

,dq.k 1]200:एक मायक्रोमँक्स कंपनीचा
मोबाईल त्यामध्ये Airtel
दसम नं. 7420026003 ,
IMEI no.
911564000578289
.1,200/- रु.

दनरंक

.S/1 बथष नं.10
वरुन झोपले
असता

वरील . वेळी व िीकाणी यातील दि" मजकुर
हे ट्रेन औरंगाबाि हैद्राबाि पँसेंजर ने हैद्राबाि
जाण्यासािी कोच नं.S/1 बथष नं.10 वरुन प्रवास
करीत असताना प्रवासा िरम्यान त्यांना झोप
लागली असता दखडकी डघडुन त्यांचे जवळील
वरील नमिु मालासह कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने
दियाषिी यांचे हातातुन दहसकावनु घेडन चोरुन
नेले
PC 507पराते यांनी OP परभणी येथनु गन्ु हाचे
कागिपत्र अकरंस नं.142/18 दि.15.04.18
अन्वये पोस्टे ला आणनु हाजर के ल्याने
वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील दि" मजकुर
हे ट्रेन परली अिीलाबाि पँसेंजर ने रे स्टे नांिडे
येथे येडन बाहेर छत्रपती चौक येथे जाडन पन्ु हा
रे स्टे नािेड PF no. 1 वर सेकंड क्लास वेटींग रुम
मध्ये मोबाईल चाजीगं ला लावनु झोपले असता
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा मोबाईल
चोरुन नेला

PSI श्री
नाटकर

WASI
79
मेलिे िेवा
र

वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील दि" मजकुर HC 979
हे ट्रेन परली अिीलाबाि अकोला पँसेंजर ने रे स्टे पराळे
नांिडे येण्यासािी प्रवास करुन प्रवासाचे गिीमध्ये
डतरत असताना त्यांचे खीशातील मोबाईल
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेला
दियाषिी आज रोजी समक्ष पो.स्टे.ला येवनु
चोरीची लेखी तक्रार दिल्याने

27

ukansM
Cr no.
418/18 u/s
392 IPC
xqUgkizdkj
लेडीज पसष
pksjh

रे स्टे दमरखेल येथे
गाडी हळु धावत
असताना ट्रेन
अमरावती पणु े
एक्स चे
कोचS/2 बथष नं.
34 वरुन

15/04/18चे
00.20वा.
िरम्यान

15/04/18चे
18.57 वा.

दनरगनु नामिेव
कातकडे वय 55
वर्ष धंिा शेती
रा.दशवाजी नगर
परळी वैजनाथ
मो.न.ं
9822794699

अज्ञात

,dq.k 12]000:दनरंक
एक लेडीज पसष त्यामध्ये
सँमसंग कंपनीचा मोबाईल
त्यामध्ये BSNL दसम नं.
9423873957 दक.10000
/- रु., रोख 2000/रु.500च्या 2 नोटा, 100 च्या
10 नोटा, साधी दपशवी
गजानन महाराजाची पोथी व
प्रसाि रे ल्वे आरक्षणाचे
दतकीट एकुण 12000/-रु. चा
माल

28

ukansM
CR
NO.419/18
u/s 379 IPC

ट्रेन दसकंिराबाि
िेवदगरी एक्सचे
जनरल डब्यात
डमरी ते मिु खेड
िरम्यान

15/04/18चे
18.15 वा.
िरम्यान

15/04/18चे
19.32 वा.

मक्त
ु ाबाई वसंतराव
बेंबळकर वय 43
वर्ष धिं ा नोकरी
रा.रापकाआरी ता.
सरु न अनंतपाना
दज. लातरु

अज्ञात

Vªsu ua;’koariqj banksj
,Dl~- dksp ua,l@4 cFkZ ua57 o:u jsLVs
eqn[ksM-

15-02-18 s
01-30 rs
05-00 ok
njE;ku

15-04-18
21-37 ok

‘kqHke xtkuu
dksps o; 24 o"kZ
jkg- vdksy[ksM
ft- vdksyk eks
ua9075270733

vKkr

,dq.k 10]300:दनरंक
एक बँग मध्ये लहान छोटी पसष
त्यामध्ये एक Asus कंपनीचा
मोबाईल त्यामधे दजओ चे
दसम नं.9511202772 ,
Idea 7720836882
दक.10000/- रु. DCC
बँकेचे ATM,रोख 300/-रु.
रे ल्वेचे दतकीट एकुण
10,300/-रु. चा माल
,dq.k 15]700:fujad
,d lksuh da- eksckbZy fle
ua- 8600945258 IMEI
no 352187072355364
fd- 15]700:-

xqUgkizdkj
छोटी पसष
pksjh

29

ukansM
CR
NO.420/18
u/s 379 IPC

xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील दि" मजकुर
हे ट्रेन अमरावती पणु े एक्सचे कोचS/2 बथष नं.
34 वरुन अकोला ते परळी असा प्रवास करीत
असताना
00.20वा. रे स्टे पणु ाष येथनु
सटु ल्यानंतर रे स्टे दमरखेल जवळ हळु हळु धावत
असताना डब्यामधील कोणीतरी अज्ञात चोरटा
वय 20 ते 22 वर्े वयाचा हा त्याचे मेहुण्याचे व
पत्नी जवळील बथष नं.34 वरील डशा जवळील
िे वलेली दपवळ्या रंगाची पसष आतील नमिु
सामानासह व रोख रुपयासह दहसकावनु घेडन
धावत्या गाडीतुन डडी घेडन अंधारात पळुन गेला
याबाबत E मेल द्वारे कागिपत्र प्राप्त झाल्याने
मा.PIसो यांचे आिेशानव्ये िाखल
वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील दि" मजकुर
हे ट्रेन दसकंिराबाि िेवदगरी एक्सने डमरी ते नांिडे
असा प्रवास जनरल डब्यातनु करीत असतानं ा
रे .स्टे.मिु खेड येथे त्यांची पसष ची चैन डघडुन
आतील छोटी पसष काढुन त्यामधील नमिु
सामानासह गिीचा िायिा घेडन कोणीतरी
अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेले वरुन सबब अपराध
कलम 379 IPC प्रमाणे िाखल

PSI श्री
लाडं गे सो

;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn xkMhus
;’koariqj rs vdksyk vlk >ksiqu izokl
djhr vlrkauk fQ;kZnh ;kaps >ksispk Qk;nk
?ksoqu R;kaps toGhy ueqn eksckbZy dks.khrjh
vKkr pksjV;kus eqnnke yckMhus pks#Uk usysfVi %& jsiksLVs vdksyk tk- dz-569@18
fnukad 18-02-18 vUo;s dkxni= izkIr
>kY;kus xqUgk nk[ky-

iksuk
910
MQMs

NK 910
डिडे

30

ukansM
CR
NO.421/18
u/s 379 IPC

js-LVs- ukansM
cadhax vkWQhl
toG

31-03-18 s
04-00ok

15-04-18
22-11 ok

iou nkeksnj Vkuis
o; 21 o"kZ jkgckcqyrkjk ijrqj
ft- tkyuk eks
9730398612

vKkr

fQ;kZnhps uko

vkjksih

xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

,dq.k 7]999:,d vWlql da- eksckbZy fle
ua- 9730398612 IMEI
no
359648068356305
fd- 7]999:-

fujad

;krhy fQ;kZnh etdqj gs Rjs-LVs ukansM cqdhax
vkWQhlps cktqyk >ksiys vlrk R;kaps >ksispk
Qk;nk ?ksoqu R;kaps toGhy cWxe/kqu ueqn
eksckbZy dks.khrjh vKkr pksjV;kus eqnnke
yckMhus pks#Uk usysfVi %& jsiksLVs vkSjaxkckn tk- dz-1002@18
fnukad 01-04-18 vUo;s dkxni= izkIr
>kY;kus xqUgk nk[ky-

iksgok
774
jktiqr

Hkkx 06 [kkyhy nk[ky xqUgs %&
v iksLVs xq-j-ua
d
1 o/kkZ

239@18
d 65¼v½
¼b½
66¼c½77¼v½
eq nk dk

xqUgk ?kM tkxk

xq- ?kM- rkosG

xq-nk- rk-osG

jsYos LVs’ku
panziqj
IykWVQkWeZ u a01
oj xkMh ua
16032 vaneku
,Dl mHkh
vlrkasuk

15@04@1
8 ps 15-00
ok njE;ku

15@04@18 lj rQzZs iksgok
ps 22-22 ok 489 fot;
rk;okMs use –
LFkk xq ‘’kk[kk
yksgekxZ ukxiqj

furhu Jko.k
tk/ko o; 38
o"kZ O;olk;&
etjqh jk
foB~By eanhj
okMZ panziqj
vrk osG 22-22
ok

feGkyk eky

1½ ,d dkWyst cWx
dkG;ka jxkph R;ke/;s
ns’kh nk: VWaxks iap
IykWLVhd ckWVy 90
,e,y 114 ckWVy fd
izR;sdh 26@# ziek.ks
2964@#
2½ ,d dkWyst cWx
dkG;ka jxkph R;ke/;s
ns’kh nk: VWaxks iap
IykWLVhd ckWVy 90
,e,y 130 ckWVy fd
izR;sdh 26@# ziek.ks
3380@#
3½,d dkWyst cWx
yky jxkph R;ke/;s
ns’kh nk: VWaxks iap
IykWLVhd ckWVy 90
,e,y 108 ckWVy fd
izR;sdh 26@# ziek.ks
2808@# vlk ,dq.k
9152@# pk eky

gdhxr

riklh
vaeynkj

Ukeqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh iksgok 45
etdqj gs xkMh au 16032 vaneku ,Dlus f{kjlkxj
ijrhosGh vkiys lgdk;Zklkscr xqUgsxkj
okWp M;qVh djhr vlrk jsYos LVs’ku
apazniqj ;sFks ,d la’k;hr ble ueqn
dkWyst cWx ?ksoqu mrjr vlrkauk feGqu
vkY;kus lnj cWx psd dsyh vlrk
lnj cWxe/;s ojhy o.kZukpk eky feGqu
vkY;kus lnj blekuk ueqn ekyklg
iksLVsyk grj dsY;kus lcc dijk/k
dye 65¼v½ ¼b½ 66¼c½77¼v½ eq nk dk
izek.ks xqUgk nk[ky dsyk

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

v iksLVs
d

exZ Ø
exZ ?kM
o dye tkxk

exZ ?kMrk-osG

exZ -nk- rkosG

fQ;kZnh@
[kcj ns.kkjk uko

e`rdkps uko o
iRrk

1

ukxiwj

23@18
dye
174
tk QkS-

jsLVs ukxiwj
pfno 1 bVkjlh
,UMa ew[;
LokLr fufj{k
vkWQhl P;k
leksj

-14-4-18
23-00 ok -

-15-4-18
00-10 ok-

2

cMusjk

19/201
8
dye
174
tk QkSa

js LVs
/kke.kxko fdua 708@16
toG

15@04@18
ps
20-01

14@04@18
ps
20-35 ok-iwohZ

3

मनमाड

अमृन.ं 28/2
018 कलम
174
सीआरपीसी

रे .स्टे. कोपरगांव दि.15/04/2018 दि.15/04/2018 चे ऑन डयटु ी DYSS सोनु रदवद्र गायकवाड वय25वर्ष
दक. मी. नं.461/2 चे 06.10वा.पवु ी 20.44 वा.
रे .स्टे. कोपरगांव
रा. आग्रा मागष दतलक चौक
चे जवळ मेन
वेस्ट कल्याण
लाईनवर

4

नांिडे

AD no.
39/18 us
174
CRPC

रे . स्टे. परभणी
PF NO 3 वर
िोन्ही पट-याच्या
मध्ये

14/04/2018
चे 01.00 वा
पवु ी

15/04/2018 चे
16.54 वा.

gdhxr

riklh
vaeynkj

vkWu M;wVh dyss
e-js ukxiwj rQzZs
jkepanz egknso
fueMs o; 40 ]
jk- ukxiwj

,d vKkr iw:"k

v’kk izdkjs vkgs dh] vkWu M;wVh dyss e-js
ukxiwj rQzZs jkepanz egknso fueMs o; 40 ] jkukxiwj ;kauh eseks vk.kwu gtj dsyk fd] jsLVs
ukxiwj pfno 1 bVkjlh ,UMa ew[; LokLr fufj{k
vkWQhl P;k leksj ,d vKkr iw:"k iMyk vkgsjsYOks MkW- panz’ks[kj ;kauh psd dsys vlrk ewr
/kks"khr dsys-

lQkS@
810
frokjh

vkWu M;qVh
DYSS js LVs
/kke.kxko

ok’ks[k vQjkt ’ks[k o;
30 o"kZs jkg yks.kh
VkdGh rk- ukanxko
[kaMs’oj ft- vejkorh

gfddr v’kk izdkjs vkgs dh vkWu M;qVh
DYSS js LVs /kke.kxko ;kauh eseks fnyk
dh js LVs /kke.kxko fd-ua 708@16 toG
mHkh
vlysyh
xkMh
–
P/N/BOX/28111xkMhus dVqu ej.kk
ikoyk

HC
@1027
dkacGs

यावेळी पोहवा 322 गुरसळ नेमOP कोपरगांव यांनी
अ.मृ.चे कागिपत्र आणनु हजर के ल्याने मा. प्रभारी
अदधकारी सो यांचे आिेशांन्वये अमृ िाखल के ला तो
खालीलप्रमाणे हकीकत :-वरील ता.वेळी दिकाणी यातील
मयत इसम हा कोणत्यातरी धावत्या रे ल्वे गाडी खाली
सापडुन रे ल्वे चा जबर मार लागुन माने पासनु कटुन डोके
धडा पासुन वेगळे रे ल्वे अपघातीने जागीच मरण पावला
आहे

पोहवा 322
गुरसळ हे
करीत आहे

आँन ड्यटु ी ASM रे . एक अनोळखी मयत परू
ु र् वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील मृतक ईसम हा
स्टे. परभणी
वय45 ते 50 वर्ष
कोणत्यातरी गाडी खाली येडन गंभीर ररत्या जखमी
होडन जागीच मरण पावला असावा सिर ईसमाचा
ASM यांनी मेमो दिल्याने अ.मृ िाखल कलम 174
CRPC प्रमाणे िाखल

ASI
807ईकबाल

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh
v-dz1

2

3

js-iks-LVs ps uko Xkq-ja-ua- o dye
o/kkZ
o/kkZ 239@18 d 65¼v½ ¼b½
239@18 d 66¼c½77¼v½ eq nk dk
65¼v½ ¼b½
66¼c½77¼v½
eq nk dk
js-iks-LVs-cMusjk

रे पो स्टे
औ.बाि

220@2018 dye 20 B ¼ii½ C
o 29 NDPS ACT.

गरुु न 291/18 कलम 379IPC

vkjksih vVd fnukad o osG
vVd 15/04/2018 चे 22.22 वा

vkjksihps uko
furhu Jko.k tk/ko o; 38 o"kZ O;olk;& etjqh jk foB~By eanhj okMZ
panziqj v rk osG 22-22 ok

vVd fnukad 12@04@2018
vVd fn- 14@04@18 ps 21-58 ok

xksih Jhuq jkxkyk o; 26 o"ksZ jkg- xzke nkjdksM
a k] rk- xqMwe iks-LVs- flyj ftfo’kk[kkiV~Vue
vkjksih vVd rk- osG %& fnukad 12@04@18 ps 06%52 ok’ks[k ulhj ’ks[k lyhe o; 50 jk-dehyk xzkoqM vejkorh
vVd fn- 14@04@18 ps 21-58 ok

ikhlhvkj 16-04-2018 ikosrks
15/04/2018 चे 13.49 वा

शेख जब्बार ( बबलु ) शेख सत्तार वय 22 रा. छावनी पोलीस स्टेशन जवळ औरंगाबाि.

