
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 21-07- 18 

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 ukxiwj 

1098@18 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

js LVs ukxiwj 

IyWVQkeZ ua- 1 

pkftZx cksMZ 

o:u 

21 -7-18 

06-00ok- 

21-7-18 

09-10 ok- 

ujsUnz egsrk 

fd’kksjyky esgrk 

o; 43 jk ,e- 

38 fot; fcgkj 

xYyh ua- 3 mRre 

uxj ubZ fnYyh eks 

ua 9582433755 

vKkr ,dq.k 8000:”” 

,d vksiks da- pk eksckbZy 

xksYMu jaxkpk ekW , 71  

vk;,ebvk; ua- 

865513034898094]  

,vjVsy  ua 

8826504075  fda 

8000 : vlk ,dq.k 

8000 :  

fujad  ojhy rk osGh o fBdk.kh fQ gs ewcbZ tk.ks 

dfjrk  js LVs ukxiwj IyWVQkeZ ua- 1ok 

eksckby  pkftZx cksMZ ykoqu ÷kksiys vlrk   

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksowu ueqn eksckbZy pks:u usyk- 

fVi fQ;kfnZ LOkrgk iks LVs yk vkY;kus 

wnk 

1003 
jaxkjh  

2 ukxiwj 

1105@18 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

lWxcWx pksjh 

 

xkMh u- 

12834 

vgenkckn 

,Dlps dksp 

,l-11 e/;s 

p<rsosGj js LVs 

vtuh 

18 -7-18 

20-15ok- 

21-7-18s - 

22-23 ok- 

vk’kw fl/nkFkZ 

uxjkGs o; 22 jk 

y{ehuxj fuR;k 

vikZesUV IykWV ua- 

101 o/kkZ eks ua 

9921110851 

vKkr ,dq.k 10300: 

,d lWxcWx e/kwu ,d 

ysfMt gWUMCWkx ykykeGh 

jaxkph R;kr jks[k 10300: 

]iWu dkMZ] vk/kkj dkMZ ] 

,e ,l Vh ] ,e os dkMZ 

cl ikl ] fjyklULk Qzs’k 

dkMZ ] fcx cktkj dkMZ]  

vlk ,dq.k 10300 :  

fujad  ojhy rk osGh o fBdk.kh fQ gs uewn Vªsuus 
vtuh rs o/kkZ vlk izokl dj.ks dfjrk lnj 

dkpe/;s p<rsosGh dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus xfnZpk Qk;nk ?ksowu ueqn o.kZukph 

cWXk  vkfry lkekuklg  pks:u usyk- 

fVi xwUg;kps dkxni¥ Vikykus  iks LVs yk 

vkY;kus 

HC 

64 ?;kjs 

3 ukxiqj 

1106@18 

dye 379  

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

js LVs ukxiqj 

iwoZxsV cwfdx 

dkmaVj oj 

21-07-

18 ps 

21-00 

njE;ku 

21-07-18 

23-25ok- 

fuf[ky iw:"kksRre 
iVsy  o; 20 

jkg  xwtjkrh 

dkWyksuh fon;kuxj 

HkaMkjk eks ua 

9067569455] 

8421627668 

vKkr ,dq.k 13000: 

,d ,evk; jsMeh uksV 4 

da- pk eksckby dkG;k 

jaxkpk R;kr fle  

9834903872 : ] 

jks[k 13000@&: pk 

eky ,dq.k 13000@& 

: pk eky 

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

gs  js LVs ukxiqj iwoZxsV cwfdx dkmaVj oj 

frfdV dk<r vlrkuk R;kaps iWUVps 

f[k’kkrhy  uewn o.kZpk eksckby  

dks.krjh vKkr pksjV;kus xfnZpk Qk;nk  

eqn~nke yckMhus o diVkus pks#u usyk 

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

 

iksgok 

59  

4 o/kkZ 

542@18 D 

379 Hkknaoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

xkMh ua 11039 

egkjk’Vª 

,Dle/qku jsLVs 

rqGtkiqj ;sFks 

18-07-18 

osG ueqn 

ukgh 

21-07-18 

11-35 ok 

dq  vf”ouh 

uanfd”kksj xsMke 

o; 17 o’kZ jkg 

f”kouxko rk 

lsyq ft o/kkZ 

अज्ञात ,dq.k 3900:”” 

ITEL  da eksck  fle 

au 9763295675 IMEI 

NO  911549154635027 

911549154635035 

fd 3900@# 

ननरंक ueqn osGh o fBdk.kh a;krhy fQ;kZnh gs 

ueqn xkMhus jsLVs lsokxzke rs rqGtkiqj 

vlk ziokl d:u xkMh jsYos LVs”ku 

rqqqGtkqij ;sFks Fkkacyh vlrk rs [kkyh 

mrjys vlrkauk xnhzpk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kps ikBhoj 

vlysY;k cWx e/kqu ueqn eksckbZy  pks:u 

usys ckcr vkt jksth iksLVsyk ;soqu 

rdkzj fnys o:u ueqn xqUgk nk[ky   

 iksuk 

06 

eaMyok

j 



5 vdksyk 

742@18 

dye 379 

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

js-LVs- vdksyk 

cqdhax vkWQhle/;s 

frdhV dk<r 

vlrkauk- 

21-07-18s 

07-30 ok- 

21-07-18 

07-56 ok- 

Jh- fnudj 

rqGf’kjke Hkxr o; 

43  o’kZ jk- eksBs 

ckjx.k] vdksV] ft- 

vdksyk- 

vKkr ,dq.k 10400:”” 

,d lWelax ts&2 da- pk 

eksckbZy fda- 10400@& :- 

fujad  ;krhy fQ;kZnh gs vdksyk rs HkaMkjk vlk 

izokl dj.kslkBh frdhV dk<r vlrkauk 

R;akpk ueqn eksckbZy ‘kVZps f[k’kkrqu  

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

fnys fQ;kZn o:u lcc vijk/k nk[ky-  

 

 

iksuk@41

3 

6 vdksyk 

743@18 

dye 379 

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

Vsªu o/kkZ HkqlkoG 

iWlsatj e/;s js-LVs- 

cMusjk rs eqrhZtkiqj 

njE;ku js-LVs- 

eqfrZtkiqj ;sFks 

y{kkr vkys- 

17-07-18 

04-00 ok- 

21-07-18 

10-36 ok- 

izeksn ukenso nqxsZ 

o; 27  o’kZ ] jk- 

rqdMksth uxj] ,l-

Vh- Msiks pkSd rqdqe] 

panziqj- 

vKkr ,dq.k 7999:”” 

,d fyusoks da- pk eksckbZy 

fda- 7999@& :- 

fujad  v'kkizdkjs vkgs dh] ueqn rkjh[k osGh o 

fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs ueqn Vsªuus panziqj 

rs ‘ksxko vlk izokl dfjr vlrkauk 

fQ;kZnh ;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu R;akpk ueqn 

o.kZukpk eksckbZy dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

pks:u usyh vls fnys fQ;kZn o:u lcc 

vijk/k nk[ky- 

iksgok@ 

956 

7 vdksyk 

744@18 

dye 379 

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj cWx 

pksjh 

Vsªu ua- 02485 

ukansM futkeqn~nhu 

,Dl- ps dksp ua- 

,l@6 cFkZ ua- 

68 o:u js-LVs- 

vdksyk- 

06-07-18s 

osG ueqn 

ukgh- 

21-07-18 

11-43 ok- 

lkthn vyh eksghu 

vyh o; jk- foihvks 

flyuk] rg- cjkmr 

ckxiVq ¼m-iz-½ 

vKkr ,dq.k 44500:”” 

,d cWx R;kr jks[k 

15000 :] ,d vWiy da- pk 

vk;Qksu 55 fda- 

26500:] ,d lWelax da- pk 

Qksu fda- 3000:] okbZQkbZ] 

iWudkMZ] Mªk;Oghax yk;lUl] 

vk/kkjdkMZ] ,fV,e dkMZ] 

esVªksdkMZ] ikojcWad] o dkgh 

diMs vlk ,dq.k 44500 : 

fujad  v'kkizdkjs vkgs dh] ueqn rkjh[k osGh o 

fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs ueqn Vsªuus ukansM 

rs fu>keqn~nhu  vlk izokl dfjr vlrkauk 

js-LVs- vdksyk ;sFks fQ;kZnh ;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu R;kaph ueqn cWx vkrhy 

lkekuklg dks.khrjh vKkr pksjV;kus pks:u 

usyh vls fnys fQ;kZn o:u lcc vijk/k 

nk[ky- 

iksgok@ 

956 

8 vdksyk 

746@18 

dye 379 

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

Vsªu fxrkatyh  

,Dl- ps ekxhy 

ysMht cksxh toG 

js-LVs- vdksyk 

IyWVQkWeZ ua- 2 oj- 

21-07-18 

15-15 ok- 

21-07-18s 

17-17 ok- 

lqear xksfoanjko 

r&gkGdj] o; 45  

o’kZ ] jk- izlkn 

dkWyuh] oklqnso 

cGoar QMds ekxZ] 

tBkjisB] vdksyk- 

vKkr ,dq.k 8500:”” 

,d lWelax da- pk th&,l 

eksckbZy fda- 8500@& :- 

fujad v'kkizdkjs vkgs dh] ueqn rkjh[k osGh o 

fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh ;kaps ifjokjkyk 

xkMhr cloqu ns.ksdkeh vkys vlrk izok’kh 

yskdkaps xnhZr R;akps iWUVps f[k’kkrhy ueqn 

eksckbzy dks.khrjh vKkr pksjV;kus pks:u 

usyk  

iksgok@ 

956 

9 'ksxko 

266@18 

dye 379 

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

Vsªu vgenkckn 

gkoMk ,Dlps 

ekxhy tujy 

dksp e/kqu js-LVs  

'ksxko ;sFkqu xkMh 

lqVrkp  

21-07-18 

13-28 ok- 

21-07-18s 

22-07 ok- 

esgcqc [kku 

xqykenLrxhj [kku 

o; 40 o"kZ jk- 

ekVjxko rk- 'ksxko 

ft- cqyBk.kk eks-u- 

9960705357- 

vKkr ,dq.k 18950:”” 

,d fooks da- eksckbZy R;kr 

fle u- 8888040018 IMEI 

NO 864567030467636 

fda- 18950@& :- 

fujad ;krhy fQ;kZnh gd ueqn xkMhus tyc rs 

vdksyk vlk izokl djhr vlrkuk 

izoklknjE;ku dks.khrjh vKkr pksjV;kus  

xnhZr R;akps iWUVps f[k’kkrhy ueqn eksckbzy 

pks:u usyk  

 

 

 

 

iksgok@ 

956 



10 HkqlkoG 

1048@18 

379 Hkknfo 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 

Vzsu 12140vi 

lsokxzke ,Dl ps 

dksp ,l@8 cFkZ 

ua 31 o:u js 

LVs tGxkao ;sFks 

tkx vkY;koj 

letys 

 

 

16-07-18 

05-30 ok 

21%07-18 

14-27 ok 

euh"dqekj lq[kpan 

uans’oj o; 34 

o’kZ jk- gVokj ys 

vkmV IykWV u 15 

ufou cl LVWki 

cktqyk ijlksGh rk 

mejsM] ft ukxiwj] 

 

vKkr ,dq.k 3000:”” 

dkG;k jaxkaph cWx R;kr 

vksfjtuy ikl iksVZ ua- ih 

1244248 jks[k :- 

3000@& tqus okijrs diMs 

jsYos frdhV pdyh 

dk<.;kph ef’ku vlk 

,dw.k 3]000: 

 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs xkMhus ukxiwj rs Bk.ks 

vlk izokl djhr vlrkauk izoklk njE;ku 

R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu vKkr pksjV;kus 

R;kapk ueqn o.kZukph cWx vkrhy lkekuklg  

eqnnke yckMhus pks:u usyh  

js-iks-LVs- euekM ;sFks fnys rdzkj o:u  

xqUg;kps dkxni= tk dz 3203@2018 fn 

16-07-2018 vUo;s iks LVs yk oxZ 

dj.;kr vky;kus xqUgk nk[ky  

iksgok 

1026 

lkGqds   

11 . मनमाड 
806/18 कलम 
379 भादवी 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

ट्रेन नं 12617 
डा. मंगला एक्स 
चे कोच नं AC 
चे A-1 बथथ नं 
41 वरून रे.स्टे. 

कल्याण ते 
मनमाड दरम्यान. 

20/07/18 
17.15वा. 

.21/07/18  
02.15 वा. 

सधुाकर ओंकार 
बर्हाटे  वय 67 वर्थ 

धंदा- ररटायर 
D.P.O. रेल्वे 

कमथचारी रा. ओंकार 
दत्त मंरदर कस्तरुी 
नगर भसुावळ मो. 
9561772657 

vKkr ,dq.k 7500:”” 

एक मोटरोला कं.चा मोबाईल 
काळ्या रंगाचा त्यात 
आयडीया चे रसम 
नं.9561772657  
रक.7500/-रू 

fujad यातील रियादी  मजकुर रे्ह नमदु गाडीने 
कल्याण ते भसुावळ असा  प्रवासा करीता  
असतांना  त्यांचा पडॅच्या उजव्या रखश्यातनु 
नमदु वणथनाचा मोबाईल  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मोटरोला कं .चा मोबाईल कल्याण ते 
मनमाड दरम्यान चोरून नेलो  
भसुावळ येथे तक्रार E mail द्वारे कागदपत्र  
कागदपत्र प्राप्त झाले वरून गुन्र्हा दाखल  

HC/31
5 केदारे 

12 मनमाड 
807/18 कलम 
379 भादवी 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

ट्रेन  नंदीग्राम 
एक्स मध्ये 

समोरील जनरल 
बोगात  रे स्टे 

मनमाड 

17/07/18 
21.30 वा. 

.21/07/18 
15.48  वा. 

सागर दानबर्हादरु 
रगरी  वय 31 वर्थ 
धंदा नोकरी रा. घर 

नं.343 म्र्हाडा 
कॉलणी देवळाई 

पररसर औरंगाबाद  
मो नं. 

9765756171 

vKkr ,dq.k 15000:”” 

एक समॅसंग J7 MAX  
कंपरनचा मोबाईल त्यामध्ये  
1)  रसम नं. 9765756171    
2)   रसम नं. 8237006171 

त्याचा IMEI No. 
353107097890764, 
353107097890762  
रकमंत 15,000/-रु 

fujad यातील रियादी  मजकुर रे्ह नमदु गाडीने 
नारिक ते औरंगाबाद  प्रवास करीत  
असतांना  रे स्टे मनमाड येथे त्याचा 
रखिातील वररल नमदु वणथनाचा   मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवािांच्या गदीचा 
िायदा घेवनु  मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले  
वरुन   

HC/74
7 
मर्हाजन 

13 मनमाड 
808/18 कलम 
379 भादवी 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

 

ट्रेन  नं. 11057 
पठानकोट  एक्स 

रदव्यंग कोच 
मधनु  रे स्टे 
मनमाड येथे 
गाडी उभी 
असतांना 

17/07/18 
वेळ नमदु 

नार्ही 

.21/07/18  
16.09  वा. 

मंगेि अिोक 
िेवाळे वय 28 वर्थ  
रा. खडके चाळ 
जळगांव मो नं. 
9175313194 

vKkr ,dq.k 2800:”” 

एक  खाकी रंगाची बगॅ त्यात 
माकथ  सीट रेल्वे कंसेिन 

अंधत्व पास बकॅ पास बकु, 
एक लाल रंगाचा समॅसंग   

कंपरनचा  मोबाईल 
रक.2000/-रू. रोख 800/-रू 

असा एकुण 2800/-रू  

fujad यातील रियादी  मजकुर रे्ह नमदु गाडीने कोच 
वरून मुंईब ते जळगांव  प्रवास करीत  
असतांना प्रवासा दरम्यान  रे स्टे मनमाड येथे 
त्याचे  झोपेचा िायदा घेवनु  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्याची वररल नमदु वणथनाची 
बगॅ आतील सामानासर्ह    मदु्दाम लबाडीने 
चोरुन नेले  . 
 

HC/74
7 
मर्हाजन 

14 vkSjaxkckn 

539/18 कलम 

379 IPC 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

 

देवनगरी एक्स.चे 
जनरल डब्यात रे 
स्टे लासरु येथे 

लक्षात आल्याने 

18/07/18 
वेळ नमदु 

नाही 

21/07/18 
14/07 वा 

लखपती ससग वय 30 
वर्ष धंदा- मजरुी 

रा.खडगीया नजल्हा 
खडगीया तहनसल 
आलोली निहार 

मो.नं.8482887880 

अज्ञात ,dq.k 12500:”” 

एक िगॅ त्यात लेनोओ कं.चा 
मोिाईल त्याचा IMEI NO-
माहीत नाही 70000/-रेल्वे 

नतकीट ,रोख-4500/- कपडे-
1000/- एकुण-12500/- रु 

ननरंक  यातील नियादी हे नमदु ट्रेन ने सेल ुते मनमाड 
असा प्रवास करीत असतांना नमद तारखेस 
प्रवासात असतांना त्यांना त्यांची िगॅ चोरी गेल्याचे  
रे स्टे लासरु येथे चोरुन नेल्याचे लक्षात आल्याने 
त्यांनी  
रे पो स्टे मनमाड येथे नियाद नदल्या वरुन गनु्ह्याचे 
कागदपत्र टपाल द्वारे प्राप्त झाल्याने गनु्ह्हा  दाखल 

NK-255 
सोपने 



 

 

 

15 ukansM 

951/18 U/S 

379 IPc  

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

रे.स्टे.परभणी PF 
NO 3 वर 

20/07/18  
03.30 वा. 

21/07/18       
10.40 वा. 

अमीत खेमका वय 
30 वर्ष,धंदा- निक्षण 
,रा- नया टोल धरारा 
कोठी लेन आरीि 
मंजील जैन कॉलनी 

पटना मो.न 
9738013289, 

 
अज्ञात 

,dq.k 17990:”” 

एक नववो v5कंपनीचा गोल्डन 
रंगाचा मोिाइल त्यात आयडीया 

ची नसम न 9738013289 
त्याचा IMEI NO 

865621033172237 नकमंत 
17990/- रु  

    
 
  
 ननरंक 

   वरील ता . वेळी व ठीकाणी यातील नि " हे 
रे.स्टे.परभणी येणे करीता घरुन येउन रे .स्टे.परभणी 
PF NO 3 वर थांिले असता कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचे पॉकेट आतील मोिाइल चोरुन 
नेले वरुन अिा नियादवरून सिि अपराध कलम 
379 IPC प्रमाणे गनु्ह्हा दाखल  

HC 91 
नमझा 
अनवर 
िेग   

16 ukansM 

952 /18  U/S 

/379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

रे.स्टे.परभणी PF 
NO 1 वर 

19/07/18  
4.30 वा. ते 

06.00  
दरम्यान 

21/07/18         
11.41  वा. 

कार्ततकप्रसाद 
निवप्रसाद खरे  वय 

24 वर्ष,रा- 
म.ुपो.नपगंळी नज 
परभणी  मो.न 

9561899877,7972
050252 

अज्ञात ,dq.k 18000:”” 

एक ओपो F-15 कंपनीचा  
मोिाइल त्यात  नसम न 

8806104729,8208911721 
त्याचा IMEI NO 

861171034318334,86117
1034318326  नकमंत 

18000/- रु  
 
 

 ननरंक  वरील ता . वेळी व ठीकाणी यातील नि " हे 
रे.स्टे.परभणी येथे  PF NO 1 वर झोपले असता 
त्याचे झोपेचा  िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचे पैंटचे नखिातील  मोिाइल चोरुन 
नेले वरुन अिा नियादवरून सिि अपराध कलम 
379 IPC प्रमाणे गनु्ह्हा दाखल  
 

 HC 267 
ईसरार 
कुरेिी  
 
 
 
 
 

17 ukansM 

953/18 u/s 

379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन पणेु नांदेड 
पैसेंजर गाडीचे 

कोच न S/2 िथष न 
14  वरुन 

रे.स्टे.नांदेड 
येण्यापवुी 

20/07/18  
03.30 वा.    

21/07/18       
17.29  वा. 

कैलास ग्यानोिा 
पलमटे,  वय 50 वर्ष, 
धंदा- खाजगी नोकरी 
रा- आईस्कॉर कॉलनी 

नसडको N 6 
औरंगािाद     मो.न 

9370751251 

अज्ञात ,dq.k 10490:”” 

एक नववो Y 53 H/S  कंपनीचा 
मोिाइल त्यात  नसम न 

9172979391 त्याचा IMEI 
NO865116031299637,86

5116031299629  नकमंत 
9990/- रु  व रोख 500/-  
असा एकुण 10490 /-रु    

 
 

ननरंक  वरील ता . वेळी व ठीकाणी यातील नि " हे  ट्रेन 
पणेु नांदेड पैसेंजर गाडी ने औरंगािाद येथनु नांदेड 
असा प्रवास करीत असता रे .स्टे. नांदेड येणे पवुी 
िाथरुम ला गेले असता त्याचे गैर हजरीचा िायदा 
घेऊन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे भगवा 
रंगाची हैन्ह्ड िैग आतील रोख रुपये व मोिाइल 
चोरुन नेले वरुन अिा नियादवरून गनु्ह्हा दाखल  

 NK 349  

कें दे्र  

18 परळी (वै) 
54/18 कलम 
379,34 IPC 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

  

रेल्वे स्टेिन 
गंगाखेड PF NO 
1 ओव्हर ब्रीज 

खाली  

20/07/18  
21.00वा.  

21/07/18 
03.00 वा 

अँड संतोर् संग्रॉम मुंढे 
वय 32धंदा वकीली 
रा. वकील कॉलनी 

गंगाखेड जि. परभणी 
मो न 9860986268  

1) अश्ववनी 
निवा पवार वय 

20  वर्ष रा. 
कमलापरू ता 

पणुा जि. परभणी 
2) एवसनुीिाई 
चंद्रकांत काळे 
वय 40  वर्ष रा. 

कोहडूळ ता. 
सोनपेठ जि. 

परभणी  vVd 

fn- 21/07/18 
03.00 वा 

,dq.k 800:”” 

एक लाल चौखडा लेडीज पसष 
जि. 300/- रू, त्यात हनॅ्ह्ड पसष 
मध्ये रोख 500/- रू. (500X1) 
नोट असा एिुण 800/- रू माल  

ueqn 

izek.ks 

 

यातील नियादी त्यांचे आई वडील औरंगािाद – 
हैद्रािाद पसॅेंजर गाडीने हैद्रािाद जाने करीता रेल्वे 
स्टेिन गंगाखेड PF NO 1 वर िसले असता 
प्रवािांचे गदीत नियादी यांचे आई - वडीलांची 
नजर चकूुन त्याची वरील वणाची पसष यातील दोन 
महीलांनी संगमत करून चोरू नेले.  
दरुके्षत्र गंगाखेड येथील आकरंस न .06/18 कलम 
379, 34 IPC मधील गनु्ह्याचे कागदपत्र पो स्टे ला 
हाजर होताच लागलीच दाखल 

 
NPC 
528 

जाधव  
 
. 



 

 

 

 

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 

Ekr̀dkps uko gdhdr riklh vf/kdkjh 

1 o/kkZ 

50@18 d 

174 tkQkS 

jsLVs ektjh jsYos 

fdeh ua842@32 

19@07@18 

s 07-15 ok 

iqohZ 

21@07@18 

12-40 ok 

On Duty 
Dyss                           

jsYos LVs”ku 

cYykj”kkg 

[kq”kky f=”kke nq/ks 

o; 33 o’kZ jkg  

dksa<k rk Hknzkorh 

ft panziqj 

;krhy e`rd ble gk dks.kR;krjh /kkoR;k 

jsYosxkMh[kkyh ;soqu dVqu ej.k ikoyk s 

lQkS 293 

ns”keq[k  

2 cMusjk 

33@18 d 

174 tkQkS 

oSn;dh; vf/kdkjh 

lk- ft- :x.ky; 

vejkorh 

21@07@18 

03-15 ok 

iqohZ 

21@07@18 

19-23 ok 

On Duty MO                           
lk- ft-

 :x.ky; 

vejkorh 

vuksG[kh iq:"k o; 

30 o"kZ 

;krhy e`rd ble gk dks.kR;krjh /kkoR;k 

jsYosxkMh[kkyh ;soqu  t[keh >kY;kus ueqn 

fBdk.kh Hkjrh dsys vlrk vipkjknjE;ku  

ej.k ikoyk  

iksgok  395 

xkoMs 

3 pkGhlxko 

46@18 d 

174 tkQkS 

रेल्वे स्टेशन नाांदगाव 

KM No 284/5-7मध्ये   

     

20/07//18 

12/30वाजे 

पवूी. 

 

21/07//18 

10.53 वा. 

 

आँन ड्यटूी DYSS रे 
स्टे  नादांगाव एम यल 
रोडगे  

 

श्रावन गोंववदाां आहेर वय 

58 वषष राह- 
गरूूकृपानगर नादांगाव 

नमदू तारखेस वेऴी व विकाणी यातील  मयत ईसम हा 
कोणत्यातरी धावत्या रेल्वे खाली सापडून कमरेपासनू 
शरीराचे दोन भाग झाल्याने जागीच मरण पावला 

HC329 जगदाऴे 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v-dz- js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vkjksih vVd fnukad o osG vkjksihps uko 

1 ijGh 54@18 dye 379]34  Hkk-n-oh- 

 

vVd fn- 21/07/18 03.00 वा  ) अश्ववनी निवा पवार वय 20  वर्ष रा. कमलापरू ता पणुा जि. परभणी 2) एवसनुीिाई चंद्रकांत काळे वय 40  वर्ष रा. 
कोहडूळ ता. सोनपेठ जि. परभणी   


