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

 

 

v-

dz- 

iks-LVs- 

xq-j-ua 

xqUgk ?kM tkxk xqUgk ?kM rk- 

osG 

xqUgk nk[ky 

rk- osG 

fQ;kZnhps ukao vkjksih xsyk eky feGk

yk  

eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

1 ukxiqj 

985@18 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

xkMh ua 

12406 

xksaMokuk ,Dl 

dksp ua 

,l@10 lhV ua 

72 o:u js LVs 

ukxiwj ;sFks 

mrjrsosGh 

 2-07-18 ps 

10-15 ok- 

2-07-2018 

s-11-34 ok- 

/kqzo fouksnjkt 

'kekZ o; 28 jkg 

Qjhnkckn eks ua 

8708787511 

vKkr ,dq.k 6000 :- 

,d jsMeh da pk eksckbZy 

R;kr lhe ua 

8708797511]892944

2272 fda 6000 vlk 

,dqu 6000@&: pk eky 

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

ueqn xkMhus izokl d:u js LVs ukxiwj ;sFks 

mrjrsosGh dks.khrjh vKkr pksjV;kus xnhZpk 

Qk;nk ?ksowu  uewn o.kZukpk eksckbZy iWUVps 

f[k’kkrqu eqn~nke yckMhus o diVkus pks#u 

usyk- o#u 379 Hkk-n-fo pk xqUgk nk[ky 

 

 

 

iksuk 

744 

baxksys 

2 ukxiqj 

492@18 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

VªWkyh cWx 

pksjh 

Vsªsu ua- 57135 

vtuh 

dkthisB 

iWlstj e/kqu 

js-LVs rqGtkiwj 

rs cYykj”kk 

pkyw xkMhr 

29@06@18 

ps 03-00 

02@07@18 

ps 17-45 ok- 
liuk f=Hkqou 

iVys o; 35  

vKkr ,dq.k 82500 :- 

dF;k jaxkph VªWkyh cWx 

R;kr 25 xzWe lskU;kps 

eaxGlq= dh- 62500: 

jks[k :- 10000  uohu 

diMs 10000: vlk 

,dq.k 82500 : 

fujad ueqn fQ gs ueqn Vsªu us vtuh rs f”kjiwj 

dkxtuxj vlk izokl djhr vlrkauk 

izoklk njE;ku js-LVs rqGtkiwj rs cYykj”kk 

njE;ku dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ ;kaps 

>ksispk Qk;nkk ?ksowu ueqn o.kZukps VªWkyh 

cWx vkrhy lkekuklg eqn~nke yckMhus 

pks:u usys vkgs-  

ASI/8

53 
jkBksM 

3 cMusjk 

471@18 

dye 379  

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vzsu vi 

lsokxzke ,Dl 

ps lejshy 

tujy dkspe/;s 

js-LVs-cMusjk 

;sFkwu xkMh 

lqVY;kuarj  

29@06@18 

00@05 rs 

01@00 ok 

nj 

02@07@18 

10@19 ok 

=hirh r:.k 

ljdkj o; 38 

jkg- blxko dWEi 

ua 3 f’kjiwj 

dkx>uxj ft 

vkfnykckn 

vka/kzizns’k 

eks-ua- 

9849568523 

vKkr ,dq.k 7000 :- 

,d lWelax da pk eksckbZy 

R;kr ,vjVsy fle ua 

7306755135 ft;ks fle 

ua 8309846113 esejh 

dkMZ fd 7000@& : 

fujad 

 

ojhy rk-osGh o Bhdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 

ueqn Vzsu us cYykj’kkg rs ukf’kdjksM vlk 

izokl djhr vlrk izoklknjE;ku R;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksowu dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps 

eksckbZy pks:u usyk fnys rdzkj o:u xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk- 

iksuk 

983 

lqjokMs 

4 cMusjk 

472@18 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन समरस्ता एक्स 
चे मागील जनरल 
कोचमधनू रे स्टे 
बडनेरा येथे चाल ू

गाडीत 
 

02/07/18 

18/26 वा 
दरम्यान 

02/07/18 

22/30  वा 

मयरू गौतम 

चक्रनारायण वय 20 
वर्ष धंदा शिक्षण राह 
न्युशिम नगर अकोला 

मो नं 7218760244 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 12990 :- 

एक OPPO मॉडल नं A83 
कंपनीचा मोबाईल त्यात शजओ 

शसम नं 9370690157 व 
आयशडया शसम नं 

9763283436 IMEI नं 

868839039159176,86883

939154168 शकंमत 12990 
रूपये 

शनरंक वरील ता वेळी व शिकाणी यातील शियाषदी मजकूर हे टे्रन 
समरस्ता एक्स चे मागील जनरल कोचमधनू नागपरू ते 
अकोला असा प्रवास करीत असतांना कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने त्यांचा एक OPPO मॉडल नं A83 कंपनीचा 

मोबाईल त्यात शजओ शसम नं 9370690157 व 

आयशडया शसम नं 9763283436 IMEI नं 

868839039159176,86883939154168 शकंमत 

12990 रूपये  रे स्टे बडनेरा येथे चाल ूगाडीत चोरून 
नेला अिा प्राप्त कागदपत्रावरून गुन्हा दाखल  

पोहवा 992 
रािोड 



5 cMusjk 

473@18 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

घटनास्थळ - 
टे्रन नवशजवन 
एक्समध्ये रे स्टे 
बडनेरा येथनू 
चढत असतांना 

.01/07/18 

21/15 वा 
दरम्यान 

.02/07/18 

18/50 वा 

िुिम सुिार् लढ्ढा 

वय 23 वर्ष धंदा 

नोकरी राह C/O 
उपरकर शनवास 

सरािा िाजी बाजार 
शिवापरूकर लाईन 
अमरावती मो नं 

9579166344,94

20720460,9403

310304 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 15990 :- 

एक पांढरा सँमसंग Sm J 7 

10FZWv कंपनीचा मोबाईल 
त्यात वोडािोन शसम नं 

9579166344 व शजओ शसम 

नं 8669106396 IMEI नं 

359473073629574 

शकंमत 15990 रूपये 

शनरंक वरील ता वेळी व शिकाणी यातील शियाषदी मजकूर 
हे टे्रन नवशजवन एक्सने बडनेरा ते शहंगणघाट 
असा प्रवास करण्याकरीता रे स्टे बडनेरा येथनू 
चढत असतांना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा 
मोबाईल गदीचा िायदा घेवनू मुद्दाम लबाडीने 
चोरून नेला अिा प्राप्त कागदपत्रावरून गुन्हा 

कलम 379 िादंशव प्रमाणे दाखल  

पोना 209 
पाटील 

6 cMusjk-

474@18 

dye 379 

Hkknafo  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

घटनास्थळ - 

टे्रन नं 18030 
िालीमार एक्स 
चे समोरील 
जनरल 
डब्यातनू रे स्टे 
बडनेरा येथनू 
गाडी 

सुटलेनंतर 05 
शमनीटांनी 

.01/07/18 

18/00 वा  

.02/07/18 

19/41 वा 
 

अशजजोद्दीन 
अशनसोद्दीन वय 

42 वर्ष धंदा 
मजरूी राह 
तारिैल नायगाव 
अकोला मो नं 

8698097733,9

921543880  
 

अज्ञात  
 

,dq.k 6999:- 

एक पांढरा रंगाचा MI 5 

A मोबाईल त्यात 
वोडािोन शसम नं 

9011779590 व 
आयशडया शसम नं 

7447233281 IMEI नं 

868601038716318,86

8601038716300 

शकंमत 6999 रूपये  

 

fujad वरील ता वेळी व शिकाणी यातील शियाषदी 

मजकूर हे टे्रन नं 18030 िालीमार एक्स चे 
समोरील जनरल डब्यातनू धामणगाव ते 
अकोला असा प्रवास करीत असतांना 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा मोबाईल 
गदीचा िायदा घेवनू नकळत त्यांचे िटषचे 
शखिातनू रे स्टे बडनेरा येथनू गाडी 
सुटलेनंतर मुद्दाम लबाडीने चोरून नेला अिा 

शदले शियाषद वरून गुन्हा कलम 379 िादंशव 
प्रमाणे दाखल  

पोना 

1028 
खांडेकर 

7 vdksyk 

667@201

8 dye 

379 Hkknoh  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

jsYos LVs’ku 

vdksyk cqdhzx 

vkWQhl e/;s 

frdhV dk<r 

vlrkauk- 

02@07@18 ps 

11-33 ok- 

02@07@18 

ps 12-14 ok 

rkukth rkrq eksfgrs 

o; 55 o”kZ] jk- 

txnh’k uxj] rk- 

[kkykiqj] ft- 

jk;xM- 

 

vKkr ,dq.k 7200 :- 

,d lWelax da- pk xksYMUk 

jaxkpk IMEI ua- ekfgrh ukgh 
fda- 7200@& :- 

fujad Ukeqn rkjh[k osGh o Bhdkuh ;krhy Qh;kZnh 

gs ueqn  Bhdkuh dY;k.k tk.kslkBh rhdhV 

dk<r vlrkauk dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

R;kaP;k ‘kVZps f[k’kkrhy R;kapk ueqn eksckby 

pks:u usyk  o:u lcc vijk/k dye 379 

Hkknoh izekus nk[ky- 

iksuk 

537 

8 vdksyk 

668@201

8 dye 

379 Hkknoh  

xqUgkizdkj 

;fdlku 

lezkV DAP 

ps 80- iksrs 

50pksjh 

jsYos LVs’ku 

vdksyk ps 

eky/kDD;koj- 

01@07@18 ps 

08-30 ok 

02@07@18 

ps 17-23 ok 

vkuan panzyky 

euok.kh] o; 36 

o”ksZ] jk- fla/kh 

dWEi] dPph 

[kksyh] vdksyk- 

 

vKkr ,dq.k 96000 :- 

,d >qqokjh vWxzks dsehdy 

LkWUd] ;sFkqu cklh,u oWxu }kjs 

ckWUM t;fdlku lezkV DAP 

ps 80- iksrs 50 fd- ph ,d 

iksr fda- 1200@& : vlk 

,dq.k 96000@& :-  

fujad Ukeqn rkjh[k osGh o Bhdkuh ;krhy Qh;kZnh 

gs ueqn   cklh,u oWxu }kjs ckWUM t;fdlku 

lezkV DAP ps 80- iksrs 50 fd- ph ,d 

iksr fda- 1200@& : vlk ,dq.k 

96000@& :- js-LVs- vdksykps eky/kDD;k 

o:u dks.khrjh vKkr pksjV;kus pks:u usys  

o:u lcc vijk/k dye 379 Hkknoh izekus 

nk[ky- 

 

 

iksgok 

647 



9 HkqlkoG 

955@18 

dye 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

Vzsu ua 12112 

vi vejkorh 

,Dl -ps dksp 

ua- leksjhy 

tujy dksp 

e/;s js-LVs- 

vejkorh rs 

HkqlkoG njE;ku 

18-06 -18 

20-00 rs 

23-00 ok 

njE;ku 

02-07-18 

12-36 ok-- 

bj’kkn ‘kgk tkchj 

‘kgk o; 23 o”kZ 

jk- yky[kMh] 

fclehYyk uxj 

vejkorh eks-ua- 

9370358476 

 

vKkr ,dq.k 14000 :- 

,d fooks da- ekW-ua- 

,l&69 eksckbZy lksusjh 

jaxkapk vk;,ebZvk; dza- 

865572030753513]8

65572030753505 

R;kr ,svjVsy da- fle ua- 

8888687742 fd- 

14]000@& :- 

 

 

fujad 

 

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

ueqn xkMhus vejkorh rs eqacbZ vlk izokl 

djhr vlrkauk js LVs vejkorh rs HkqlkoG 

njE;ku dks.kh rjh vKkr pksjV;kus R;kps 

>ksispk Qk;nk ?ksoqu iWUVps f[k’;krhy ueqn 

o.kZukpk o fderhpk eksckbZy pks:u usyk  

js-LVS- cMusjk tka-dza- 1611@2018 fnukad 

21@06@2018 vUo;s Vikyk}kjs izkIr 

>kY;kus ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk  

iksgok  

174 

cksjls 

10 HkqlkoG 

956@18 

dye 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

Vzsu ua 12289 

Mk- nqjksUrks 

,Dl -ps dksp 

ua-ch@2 ps 

vVsUMu flV 

o:u js-LVs- 

HkqlkoG ;sFkqu 

xkMh lqVrkap 

15-06 -18 

osG ueqn ukgh 

02-07-18 s 

17-07 ok-- 

egs’k dqekj 

dsnkjukFkflag o; 

40 o”kZ jk- Nkouh 

ifjlj dkeBh dkW- 

ua- ,p vks 05 

ukxiwj eks-ua- 

7020480707]

9404646795 

 

vKkr ,dq.k 35000 :- 

,d ,pVhlh da-eksckbZy 

R;kr ch,l,u,y fle ua- 

5404646795 ;qusukWj 

fle ua- 8624078592 

fd- 35]000@& :- 

 

 

fujad 

 

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

ueqn xkMhus  eqacbZ ukxiwj vlk izokl djhr 

vlrkauk  izoklk njE;ku dks.kh rjh vKkr 

pksjV;kus R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu ueqn 

o.kZukpk o fderhpk eksckbZy pks:u usyk   

js-iks-LVs ukxiwj ;sFks fnyss rdzakjh o:u xqUg;kps 

dkxni= tka-dza- 2737@2018 fnukad 

18@06@2018 vUo;s Vikyk}kjs izkIr 

>kY;kus ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk  

iksgok 

796 

nsodj 

11 pkGhlxko 

221@18 

dye 379  

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

jks[k :i;s 

pksjh 

Vzsu vi 

lsokxzke ,Dl 

ps dksp ua- 

,l@5 cFkZ ua- 

26 o:u js-LVs-

cMusjk rs 

ikpksjk njE;ku 

02-07-18 

09-25 ok 

02@07@18 

10-26 ok 

fttkcjko Qfdjk 

ckxqy o; 44 

jkg- [kaMsjko uxj 

tGxko 

eks-ua- 

9850193037 

vKkr ,dq.k 5500 :- 

jks[k :- 5500 pk eky- 

fujad 

 

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

ueqn Vzsu us cMusjk rs ikpksjk vlk izokl djhr 

vlrk izoklknjE;ku dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksowu R;kaP;k iWUVP;k 

f[k’kkrhy jks[k :i;s pks:u usyk- 

iksgok 

334 

tatkGdj 

12 euekM 

723/2018 

कलम 379 

भा.द.वी.  

xqUgkizdkj 

ikWdhV pksjh 

रे.स्टे मनमाड 

प्लटफमम नं 1 चे 
ब्रिज जवळ 

02/07/18  

01.30 ला. 
.02/07/18  

18.56   वा 

मोहम्मद ईमरान  

पारुकी लम40 लऴष 
धॊदा बफझनेव या, 
अरभदीना 204 
वभवी भस्जीद 
नमा नगय 

मभयायोड (E)  
ठाणे म ंबई  भो.नॊ 
9967409899 

vKkr ,dq.k 1250 :- 

एक िाउन रंगाचे पाकीट ब्रकमत 

350 /- रु त्यात 900/- रु  

योख दोन के्रडीट काडष 4 डफेीट 
काडष , एक ऩनकाडष आधाय 
काडष  अवा एकुण 1250/- रु  

fujad 

 

नम द तारीख वेऴी व ब्रठकाणी यातील ब्रफयामदी मजक र 

हे म ंबई येथ न प्रवास करुन मनमाड रे. स्टे  मेथ े
उतयरे अवता ब्रीजलरुन जात अवताना त्माच े
नभुद ऩाकीट कोणीतयी अज्ञात चोयट्मान े 
भुद्दाभ रफाडीन े चोरुन नेरे वफफ अऩयाध 
0723/2018 करभ 379 बा.द.ली. प्रभाण ेगुन्शा 
दाखर  

HC/311 
इंगळे    



13 euekM 

723/2018 

कलम 379 

भा.द.वी.  

xqUgkizdkj 

भोफाईर 
pksjh 

टे्रन गोरखप र 
पनवेल एक्सपे्रसने 

भ सावळ ते 
नाब्रशक रोड असा 
जनरल डब्यात  

ये. स्टे भनभाड  
मेथे गाडी 
थाॊफरी  
अवताना 

02/07/18  

04.30 ते 
05.00 ला. 
दयम्मान 

.02/07/18 

19.46   वा. 

शेख इमरान शेख 

शफी वय 25 वषम 

धंदा  भजुयी  या. 
गोळीमा नगय 
रकी ककयाणा 
जलऱ बुवालऱ  

जज. जऱगाल  
भो. नॊ. 

9960778520 

vKkr ,dq.k 16990 :- 

एक काळ्या  यॊगाचा oppo f5 
youth कंपनी  चा भोफाईर 
ककभत 16990/- रुऩमे imei 

no 866455033010751 

fujad 

 

नम द तारीख वेऴी व ब्रठकाणी यातील ब्रफयामदी 

मजक र हे नम द टे्रन ने भ सावळ ते नाब्रशक  अवा 
प्रलाव कयीत अवताना  मवटलय फवरो 
अवताना भाझा डोऱा रागरा शोता तेव्शा 
भनभाड ये. स्टे लय गाडी थाॊफरी अवता भाझा 
खखळातीर भोफाईर कोणीतयी अज्ञात चोयट्मान े
भुद्दाभ रफाडीन ेचोरुन नेरे  

HC/311 
इंगळे    

14 ukansM 

 887/18 us 
392, 34 IPC 

xqUgkizdkj 

tcjh pksjh 

 

रेस्टे परभणी 
PF no. 1 चे 

पश्चीम ेकडील 
बाजसु रेल्वे 

ससग्नल जवळ 
ससमला 

लॉजच्या मागे 

01.07.2018 
चे 20.30 वा. 

02/07/2018 चे 
11.30 वा. 

असनल उत्तमराव 
बल्लाळ वय 29 

वषे व्यव 
सामासजक 

काययकता रा. कृसष 
नगर परभणी 

मो.नं. 
9921432147 

दोन 
अनोळखी 

ble  वय अ.ं 
22 ते 25 वषे 
वयोगटातील 
1)अंगावर 

पांढरे टी शटय 
?kkrysyk 2) 
उंची पाच 

फुट काळ्या 
रंगाचे शटय 
?kkrysyk 

,dq.k 12]080 :- 

एक काळ्या रंगाचे पॉकेट लेदरचे 
त्यामध्ये आधार काडय, पनँकाडय, 

व्हीजींटींग काडय, व पासपोटय 

फोटो व रोख रुपये 12080 /-
रु. (2000 च्या नोटा 6, 50 
ची 1  नोट, 30 ची 1नोट) 
असा एकुण 12080 /-रु. 

माल 

सनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील सफ" मजकुर हे परभणी ते 
गंगाखेड जाण्यासाठी रेस्टे परभणी PF no. 1 वर आले व 
त्यांना लघवी आल्याने ते रेस्टे परभणी येथील पश्चीम ेकडील 
ससग्नल जवळ ससमला लॉजच्या मागे लघवी करीता गेले 
असता दोन अनोळखी ble 1) तोंडास नाकाजवळ रुमाल 
बांधलेला अंगावर पांढरे टी शटय 2) उंची पाच फुट तोंडास 
नाकाजवळ रुमाल बांधलेला अंगात काळ्या रंगाचे शटय असनु 
एकाने सफयादीच्या गळ्याजवळ चाकु दाखवनु चाकुचा धाक 
दाखवला दसु-याने सिनाल के पैसे सनकाल अशी सशवी सदली 
व जबसरने चाकुचा धाक दाखवनु जबसरने पॉकेट चोरुन नेला 
व अंधाराचा फायदा घेउन अंधारात पळुन गेले .        
 OP परभणी येथील अ.नं.252/18 सद. 01/07/2018 अन्वये 
गनु््चाये कागदपत्र प्राप्त झाल्याने 

PSI श्री 
लांडगे 

15 ukansM 

888/18 us 
379, 34 IPC 

xqUgkizdkj 

डफा pksjh 

टे्रन 

काचीगुडा 
भनभाड 

ऩॉवेंजय भध्मे 

येस्टे धभाषफाद 

ते फोरवा 
दयम्मान 

27/06/18 चे 
11.30 ते 
12.15 ला. 

02/07/2018 

चे 16.19 ला. 
श्रीब्रनवास 
व्यकंटेश 

करखेलीकर वय 
41 वषे व्यव 

ब्रशक्षक जवाहर 
नवोदय ब्रवद्यालय 
परभणी रा.  

जवाहर नवोदय 
ब्रवद्यालय कँम्पस 
परभणी  मो.नं. 
9421761769 

अज्ञात 4 

ईवभ 

लमाने 22 

लऴाषचे 1) 

पुरळटष 
जजन्व ऩॉट 

यॊग गोया 
नाक वयऱ 

डोक्माचे 
केव भागे 

लऱरेरे 

बफशायी 
बाऴा हशन्दी 

बाऴा 
फोरणाये 2) 

माचे लणषन 

लरयर 

प्रभाणे  

,dq.k 2]06500 :- 

एक डफा R;kr वोन्माचे 
खड्माचे नेकरेव वेट 5 तोऱे कक. 

35,000/-रु. 2) एक वोन्माचे 
गॊठण 2 तोऱे कक. 14,000/-रु. 3) 

राॉग वोन्माची चैन लजन 

वाडतेीन तोऱे कक. 24,500/-रु. 

4) एक वोन्माची लॉक  अगॊठी 
लजन 5 gm कक. 3500/- रु. 

लयीर नभुद दागगने 2005भध्मे 

घेतरेरे 7000/-रु. तोऱा प्रभाण े, 

5) वोन्माच्मा फाॊगड्मा नग 2 

लजन 4 तोऱे कक. 120,000/- रु. 

6) कानातीर वोन्माची वाखऱी 
लजन 3 gm कक. 9000/- रु. 7) 

चाॊदीचा कयॊडा लजन एक तोऱा 
कक. 500/-रु.  अवा एकुण 

2,06,500/-चा भार 

ब्रनरंक लयीर ता. लेऱी ल ठीकाणी मातीर कप" भजकुय शे 

त्माॊचे कुटुॊफावश धभाषफाद ते ऩयबणी अवा टे्रन 

काचीगुडा भनभाड ऩॉवेंजय नी प्रलावकयीत 

अवताना प्रलावा दयम्मान त्माॊच े फॉग भधीर 

वोन्माचा डफा आतीर वोन्माच े ल चाॊदीच े

दागगण्मावश एकुण 2,06,500/-चा भार कोखणतयी 
अज्ञात चोयट्मान ेभुद्दाभ रफाडीन े येस्टे धभाषफाद 

ते फोरवा दयम्मान चोरुन नेरे आशे  

OP ऩयबणी मेथीर अ.नॊ. 251/18 

हद.01.07.18अन्लमे गुन््माचे कागदऩत्र आज योजी 
प्राप्त झाल्माने  

PSI श्री 
राॊडगे 



 

 

yksgekxZ ftYg;krhy Hkkx 6 ef/ky nk[ky xqUg;kph ekghrh 

 

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

 

v-

Ø 

exZ dz o 

dye 

Ek;r  ?kMyk tkxk Ek;r ?kM-rk- 

osG 

nk[ky rk 

osG 

fQ;kZnh@ [kcj 

ns.kkjk 

Ek`rdkps uko gdhdr riklh 

vf/kdkjh 

 ukf'kdjksM 

40@18 dye 

174 

lhvkjihlh 

vks<k jsYos LVs’ku dheh 

ua- 198@12 &17 vi 

esu ykbZu oj Vªsu ua- 

11084 vi dkthisB 

,Dl~ps leksj /kMdyk- 

01-07-18 19-

05 ok-iqohZ 

02-07-18 

18-12 ok 

vkWu M;qVh mi 

LVs’ku izac/kd jsLVs 

vks<k ekQZr jsLVs uk-

jksM 

vuksG[kh iq:"k o; 

vankts 65 o"kZ 

;krhy csokjl e;r ble gk ueqn rkjh[k osGh o 

fBdk.kh ueqn xkMhP;k batuP;k leksj /kMdq.k tkxhp ej.k 

ikoyk R;kps ckWMhoj baDosLV iapukek Hk:u flOghy 

gkWLihVy ukf’kd ;sFks  ih,e gksoqu ueqn izek.ks v-e`-

nk[ky- 

Ekiksgok 71 

xk;dokM 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh                                                                                                                              

 

 

 

16 ukansM 

889/18 us 
379 IPC 

xqUgkizdkj 

भोफाईर 
pksjh 

टे्रन नॊदीग्राभ 

एक्व च्मा 
जनयर 

डब्मातुन 

येस्टे ऩुणाष ते 
नाॊदेड 

दयम्मान 

02/07/18 

05.30 ते 
06.00ला. 
दयम्मान 

02/07/18    

19-00 ला. 
आकाश भागवत 
महाजन वय 21 
वषे व्यव खाजगी 
नोकरी रा. मोंढा 
नाका बालाजी 
नगर औरंगाबाद 

मो.नं. 
8208293259 

अज्ञात ,dq.k 13990 :- 

एक Vivo Y 69कॊ ऩनीचा 
भोफाईर काळ्मा यॊगाचा 

त्माचा IMEI no. 

865572036743674, 

865572036743666 कक. 

13990 /- रु. 

ब्रनरंक लयीर ता. लेऱी ल ठीकाणी मातीर कप" भजकुय शे 

टे्रन नॊदीग्राभ एक्व च्मा जनयर डब्मातुन  

औयॊगाफाद ते नाॊदेड अवा प्रलाव कयीत अवताना 
त्माॊना झोऩ रागरी अवता येस्टे ऩुणाष त े नाॊदेड 

दयम्मान  त्माॊच े झोऩेचा पामदा घेउन नभुद 

लणषनाचा भोफाईर कोणितरी अज्ञात चोरट्यान े

मुद्दाम ऱबाडीने चोरुन नेऱा वरुन सबब अऩराध 

कऱम 379 IPC प्रभाणे गुन्शा दाखर  

HC 83 

श्री 
याठोड 

17 ukansM 

890/18 us 
379 IPC 

xqUgkizdkj 

भोफाईर 
pksjh 

js-LVs okf’ke rs 

oler njE;ku  

01@07@18 

01-30ok 

02@07@18 

23-29 ok 

vOnqu rkfo’k 

rkgsj o; 18 o””kZ 

/kank f’k{k.k jk 

okf’ke 

eks-ua- 

988559330 

vKkr ,dq.k 8500 :- 

,d lWelax da pk eksckbZy  

fd 8500@& : 

fujad 

 

ojhy rk-osGh o Bhdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 

ueqn Vzsu us okf’ke rs iq.kkZ vlk izokl djhr 

vlrk izoklknjE;ku R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksowu 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps eksckbZy pks:u 

usyk fnys rdzkj o:u xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk- 

iksgok 

325 

Qk:[kh 

vd iksLVs xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkyk eky  gdhxr  riklh vaeynkj 

 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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

1     


