
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 vkjksihps uko 

vVd rk- osG 

xsyk eky feGkyk 

eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

1 ukxiqj 

833@18 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

xkMh vejkorh 

tcyiwj ,Dl 

tujy 

dkspe/;s 

p<rsosGh js LVs 

ukxiwj ih,Q ua 

1 oj ;sFks 

08-06-18  

21-40 ok- 

09-06-18  

00-07 ok 

dksey jfo’kadj 

feJk o;-  17 jk 

lqjsanzx< ctjax 

pkSd lsehujh fgy 

ukxiwj eks-ua- 

9890605703 

vKkr  

 

,dq.k 13]999@: 

,d jsMeh uksV 4 da pk 

eksckbZy lhe ua 

7720086988 ,dq.k 

fda- 13999@& : 

f ujad ;krhy  Qh;kZnh gs ueqn xkMhus bVkjlh 

tk.ks djhrk  js LVs ukxiwj ih,Q ua 1 oj 

;sFks xkMhe/;s p<rsosGh dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus xnhZpk Qk;nk ?ksowu R;kapk  ueqn 

eksckbZy pks:u usyk- uacjh xqUgk nk[ku 

dj.;kr vkyk- 

fQ Lor iks LVs yk vkY;kus 

eiksgok

@522 

esJke 

2  ukxiqj 

835@18 

dye 379   

Hkk n oh 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

js LVs'ku ukxiqj 

ps  lsdaM 

Dykl cwfdx 

e/;s frdhV 

dk<rs osGh 

08-06-18  

7-30 ok- 

9.06-18  
13-06 ok 

fnus’k dqekj xqIrk 

‘o; 50 jkg- , 

9 v’kksd fogkj 

dkyuh  MCyw fl 

,y mejsM  

ukxiwj eks ua- 

9617154207 

vKkr ,dq.k 16]000@: 

,d uksdh;k yweh;k 

640 da- eksckbZy R;kr 

fle 8275971324 

vk;,ebZvk; ua- 

357158065968229]

357158065968237   

fd-16000 :  pk eky- 

fujad ;krhy  Qh;kZnh  gs    js LVs'ku ukxiqj 

lsdaMDykl  cwfdx e/;s  frfdV dkB.ks 

dfjrk vkys vlrk dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus xfnZpk Qk;nk /ksowu  fQ;kZnh 

;kapk  uewn o.kZukpk   eksckbZy eqnnke 

yckMhus diVkus pks#u usys  o#u lcc 

vi dye 379Hkknoh izekus  uacjh xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk-   

fQ Lor iks LVs yk vkY;kus 

iksgok 

181 

ckcj 

3 ukxiqja 

836@18 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

js LVs'ku ukxiqj 

Vªsu- xka/kh/kke 
iwjh ,Dl-;s 

tujy 

dkspe/kwu xkMh 

lwVY;kuarj 

vkmVjoj 

7-6-18 s 

osG uewn 

ukgh- 

9.06-18 s -
14-24 ok- 

/kus’oj pwUuhyky 

eugjs ‘o; 24 
jkg- eafnjk glksn 

jk;iwj¼N-x-½ eks ua 

9009539026 

vKkr ,dq.k 10]000@: 

,d jsM eh Y-1  eksckbZy 

R;kr fle ftvks 

7610562221 

vk;,ebZvk; ua- 

867871033865045 

fd- 10000 :  pk 

eky- 

uhjad ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy  

Qh;kZnh  gs ueqn Vªsuus ueqn dksp e/kwu 

ukxiwj rs jk;iwj vlk izokl djhr vlrk 

js-LVs- ukxiwj vkÅVjoj izok’kkaps xnhZpk 

Qk;nk ?ksÅu dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

fQ;kZnh ;kapk eksckbzy pks:u usys o:u 

xqUgk nk[ky -   

fQ Lor iks LVs yk vkY;kus  

eiksuk 

1003 

jaxkjh 

4 o/kkZ 

418@18 

d 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

Vªsu au 12120 

vtuh 

vejkorh 

,Dle/;s jsLVs 

o/kkZ ;sFkqu 

xkMh lqVys 

aurj 

08-06-18 

19-45 ok  

09-09-18 

12-35 ok 

:nz”kky v”kksd 

dksFkkydj o; 

25 o’kZ jkg okMZ 

ua 04 iqyxko rk 

nsoGh ft o/kkZ 

vKkr 

 

,dq.k 10]000@: 

,d fooks d aeksckbZy 

R;kr fle u 

a8421450603 IMEI 

NO86466603268001

2864666032680004 

fd 10]000@# 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus o/kkZ rs 

iqyxko vlk izokl djhr vlrkauk 

R;akps iWUVps f[k”kkrhy ueqn ekskckbZy 

xnhZpk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus pks:u usys ckcr vkt 

iksLVsyk ;soqu rdkzj fnys o:u ueqn 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

 

 

 iksgok 

549 

QqlkVs 



5 - cMusjk 

399@18 

dye 379  

Hkknafo 

xqUgkizdkj  

ikWfdV pksjh 

Vªsu xksanh;k 

dksYgkiwj 

egkjk"Vª ,Dl 

ps leksjhy 

tujy dksp 

e/;s js LVs 

cMusjk ;sFkwu 

p<r vlrkauk 

09-06-18 

14-30 ok 

njE;ku 

09-06-18 

16-21 ok 

foØkar jktsanzjko 

baxGs o; 22 o"kZ 

jkg ;’kksey 

dkWyuh dBksjk 

ukdk Ogh,eOgh 

jksM vejkorh eks 

ua 

7798417027 

vKkr  ,dq.k 12]00@: 

,d czkÅu jaxkps ikWdsV 

R;kr LVsV cWd vkWQ 

baMh;k ps ,Vh,e 

dkMZ]Mªk;fOgax 

yk;lal]vk/kkjdkMZ]jks[k 

1200 :-vlk ,dq.k 

1200 : pk eky 

fujad   ;krhy fQ;kZnh gs 'ksxko tk.;kdjhrk 

ueqn Vsªu ps leksjhy tujy dksp e/;s 

p<r vlrkauk dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

xnhZpk Qk;nk ?ksowu R;kaps ueqn o.kZukps 

ikdhV vkrhy lkekuklg pks:u usys  

fnys fQ;kZn o:u xqUgk nk[ky  

NK/ 
402 

rsyeksjs 

 

6 - cMusjk 

400@18 

dye 379  

Hkknafo  

xqUgkizdkj  

ysMht ilZ 

pksjh 

Vªsu HkqlkoG 

ukxiwj iWlsatjps  

tujy dksp 

e/kwu js LVs 

cMusjk ;Fks 

xkMh mHkh 

vlrkauk 

08-06-18 

20-15 ok 

09@06@18 

19-48 ok 

ekgqjh t;ark rqjd 

o; 42 o"kZ /kank 

?kjdke jkg tSu 

gkWfLiVytoG 

jkeuxj o/kkZ eks ua 

7588464065 

vKkr ,dq.k 800@: 

,d ysMht ilZ R;kr 

LVsV cWd vkWQ baMh;k ps 

,Vh,e 

dkMZ]vk/kkjdkMZ]jks[k 8000 

:]ernku dkMZ]ØsMhM 

dkMZ]?kjkph pkch o 

l[kheapps dkxni= -vlk 

,dq.k 8000 : pk eky 

fujad   ;krhy fQ;kZnh gs  Vªsu HkqlkoG ukxiwj 

iWlsatjps  tujy dksp e/kwu  vdksyk rs 

o/kkZ vlk izokl djhr vlrkauk  js LVs 

cMusjk ;Fks xkMh mHkh vlrkauk dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus utj pqdhpk  Qk;nk 

?ksowu R;kaph ueqn o.kZukps iklZ vkrhy 

lkekuklg pks:u usyhs  fnys fQ;kZn o:u 

xqUgk nk[ky  

ASI/ 

920  
y<s 

 

7 cMusjk 

-401@18 

dye 

379]34  

Hkknafo 

xqUgkizdkj  

ikWdhV pksjh 

js LVs cMusjk 

;sFks Vªsu ua-

11040 

egkjk"Vª ,Dl 

ps leksjhy 

tujy MC;kr 

p<rsosGh 

09-06-18 

14-30 ok 

09-06-18 

22-34 ok 

’kqHke ukenso 

BksdG o; 20 

o"kZ /kank&f’k{k.k 

jkg dudk cq 

rk-esgdj ft-

cqy<k.kk eks ua 

7378848447 

1½ ’ks[k 

ekschu ’ks[k 

esgcqc o;-

35 o"kZ jk-

vyhe uxj 

vejkorh 

2 ½ ’ks[k 

vlye ’ks[k 

dknj o; 

44 o"kZ 

jk0rkt 

uxj 

vejkorh 

vVd fn- 

09-06-18 ps 

22-59 ok- 

,dq.k 450@: 

bVdjh jaxkps ikWdhV 

R;kr vk/kkj 

dkMZ]izrhKki=]jks[k 450 

: vlk ,dq.k 450 : 

pk eky 

fujad   Okjhy rk osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh gs R;kaps fe=zkalg js LVs cMusjk 

;sFkqu ueqn Vzsu us cMusjk rs ’ksxko 

vlk izokl dj.ksdjhrk js LVs cMusjk 

;sFkqu lnj Vzsu ps leksjhy tujy 

dksp e/;s js LVs cMusjk ;sFkqu p<r 

vlrkauk ;krhy ueqn nksUgh vkjksihrkaus 

fQ;kZnh ;kaps ueqn o.kZukps ikWdhV 

vkrhy jks[k jdeslg xnhZpk Qk;nk 

?ksoqu eqíke yckMhus pks:u usys lnj 

xqUg;kps dkxni= o nksUgh vkjksihrkl 

js iks LVs ’ksxko ;sFkqu iksgok@220]523 

;kauh iks-LVs yk vkuqu gtj dsys  

o:u xqUgk nk[ky  

 

 

ASI/ 

812 
feJk  

 

8 

 

vdksyk 

563@18 

dye 379 

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

js-LVs- okf’ke 

;sFkqu vdksyk 

iq.kkZ iWlsatje/;s 

p<r vlrkauk-  

08@06@18 

15-45 ok- 

njE;ku- 

09@06@18 

02-03 ok-  

eukst jkes’oj 

>Waoj o; 42 o”ksZ] 

jk- lqyrkuiqj rk- 

yks.kkj] ft- 

cqy<k.kk- 

jkgqy izse 

/kckys] o; o; 

22 o”ksZ] jk- 

fparke.kh eafnj 

toG] ekgqjh 

osl  okf’ke- 

vVd fn- 

02-20 ok- 

,dq.k 4000@: 

,d ek;dzkseWDl da- pk 

eksckbZy IMEI NO- 

911507900251648 
911507900352149 

fda- 4000@& :- 

ueqn 

izek.ks 

v'kk izdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh gs 

ueqn Vªsuus ukansM tk.kslkBh ueqn Vsªue/;s 

p<r vlrkauk  izok’kkaP;k xnhZr dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus R;kapk ueqn eksckbZy 

pks:u usyk riklk njE;ku ueqn vkjksihl 

vVd dsyh  pks:u usyk- fnys fQ;kZn 

o:u lcc vijk/k dye 379 Hkknoh 

izekus nk[ky   

 

iksuk 

930 



9 vdksyk 

564@18 

dye 379 

Hkk-na-fo-  

xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

Vsªu o/kkZ 

HkqlkoG iWlastj 

ps tujy MC;kr  

js-LVs- cMusjk rs 

vdksyk njE;ku- 

08@06@18 

osG ueqn 

ukgh- 

09@06@18 s 

14-22 ok- 

deys'k jfrjke 

ejcMs] o; 50 o”sZ] 

jk- vknhok’kh 

dkWyuh] ukyokMh] 

o/kkZ- 

vKkr - ,dq.k 13990: 

,d fooks da- pk dkG;k 

jaxkpk eksckbZy 
IMEI NO- 

864165037707409 
fda- 13990@& :- 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn Vsªuus  o/kkZ rs 

‘ksxko vlk izokl dfjr vlrkauk izoklk 

njE;ku R;kapk ueqn eksckbZy js-LVs- cMusjk 

rs vdskyk njE;ku dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus pks:u usyk- fnys fQ;kZn o:u 

lcc vijk/k dye 379 Hkknoh izekus 

nk[ky   

iksuk 

463 

10 vdksyk 

565@18 

dye 379 

Hkk-na-fo-  

xqUgkizdkj   

fOgy pkd 

 pksjh 

Vsªu 12809 

gkoMk esy ps 

dksp ua- ch@3 

cFkZ ua- 24 o:u   

js-LVss vdksyk ;sFks 

y{kkr vkys- 

08@06@18 

00-30 rs 

06-30 ok- 

njE;ku- 

09@06@18 

15-32 ok- 

ijk'k tSu o; 

20 o”ksZ] jk- Hkalkyh 

Tosyjh gkml] 

brokjh] ukxiqj- 

vKkr - ,dq.k 11800@: 

nksu cWysUl fOgy pkd fda- 

11800@& : 
 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn Vsªuus  eqacbZ rs 

gkoMk vlk izokl dfjr vlrkauk izoklk 

njE;ku R;akps >ksispk Qk;nk ?ksoqu R;kapk 

ueqn  nksu cWysUl fOgy pkd  dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus pks:u usyk- fnys fQ;kZn 

o:u lcc vijk/k dye 379 Hkknoh 

izek.ks nk[ky   

iksuk 

697 

11 vdksyk 

566@18 

dye 379 

Hkk-na-fo-  

xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

js-LVss vdksyk 

cqdhax 

vkWQhle/;s- 

09@06@18 

17-00 ok-  

09@06@18 

18-02 ok- 

‘kdhy eksgEen 

vCnqy [kyhy 

dqjs’kh o; 42 o”ksZ] 

jk- eksgEenh uxj] 

[kMdk jksM] 

HkqlkoG ft- 

tGxko- 

vKkr - ,dq.k 9500: 

,d lWelax xWyDlh da- pk 

eksckbZy ekW-ua- Grang 
Neo Plus fda- 9500 

 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs js-LVs- vdksyk ;sFks 

cqdhax vkWQhle/;s frdhV dk<.;k dfjrk 

vkys vlrkauk R;kaps ‘kVZps f[k’kkrhy 

ueqn o.kZukpk eksckbZy dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus pks:u usyk- fnys fQ;kZn o:u 

lcc vijk/k dye 379 Hkknoh izek.ks 

nk[ky   

Ikksgok 

116 

12 ‘ksxko 

204/2018 
कलम 379 
भा.दद.व 
xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

रे. स्टे. मलकापरु 
बदु कं ग 
आँदिदिसस 

09/06/2018 
चे 24.00 दते 
01.00 वाजे 
पवुी 

09/06/18 
21.08 वा. 

अंकुश पंजाबराव 
गायकवाड वय 22 
वषर, धंददा द शक्षण 
राह. वडोददा पोस्ट 
पान्हेरा दता. मलकापरु 
द ज. बलुढाणा. मो.न. 

9960376474 

vKkr ,dq.k 8999: 

MI कं पनीचा मोबाईल 
त्यादत द जवो द सम नं. 
9284089454, एयरटेल 
द सम नं. 7757866795, 

IMEI NO 
517032828205067001 

द क. 8999 

ननरंक यादतील द दियारददी हे पिँसेजर ने वडोददा 
येदथे जाण्यादकरदता रे. स्टे. मलकापरु येदथे आले 
असदता वडोददा येदथे जाण्यादकरदता पिँसेन्जर 
गाडी नसल्याने रे. स्टे. मलकापरु द टकीट घर 
येदथे झोपले असदता त्याचे झोपेचा दिर् ायददा 
घेवनु त्याचे पिँन्टच्या द खशादतील दवरल 
वणारचा मोबाईल कोणीदतरी अज्ञादत चोरट्याने 
चोरून नेले आहे.  

NK/ 
939 
गवई 

13 HkqlkoG 

828@18 

dye 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj  

cWx pksjh 

Vzsu ua 12105 

Mk fonHkZ ,Dl 

ps dksp ,@2 

cFkZ ua 26 

o:u js LVs 

f’kjlksyh rs 

tGxkao njE;ku 

08@06@1

8 02-05 

ok 

09@06@18 

01-05 ok- 

LofIuy ‘kjnjko 

frMds o; 30 

o”kZ jkg eaq-iks 

fgoj[ksM rk eksf’kZ 

ft vejkorh 

‘kjhQ vgen 

eksgEen o; 

27 o”kZ jkg 

xqy’kuuxj 

ekysxkao 

ft ukf’kd 

v-rk osG 

09-06-18 

ps 

01-55 ok 

,dq.k 23500: 

,d Msy daiuhph cWXk fd 

2500#]R;kr efuilZ 

R;kr jks[k 

10000#]Mzk;fOgax 

yk;lUl]vk/kkjdkMZ]MschV

dkMZ]ikWoj cWd fd 

6000#]Mksxy fd 

5000#]vlk vlk ,dq.k 

23]500@# pkeky 

 

ueqn 

izek.ks 

;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn xkMhus 

xkoh tk.;klkBh izokl djhr vlrkauk 

izoklk njE;ku js-LVs-f’kjjlksyh rs tGxkao 

njE;ku ;krhy vkjksihus R;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu R;kaph cWx pks:u usY;k  

js-iks-Bk.ks ‘ksxkao  ;sFks rdzkj fnY;kus ueqn 

xqUg;kaps dkxni=  esyOnkjs iks-LVs-yk izkIr 

>kY;kus ueqn izek.ks xq- nk- dj.;kr 

vkyk vkgs-rlsp lnj vkjksihl vkjih,Q 

;kauh ekyklg idMqu vk.kqu gtj dsY;kus 

xqUgk nk[ky- 

HC 

539 

Ingle 

 

 

 

 

 



14 HkqlkoG 

829@18 

dye 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

Vzszsu ua 12106 

vi fonHkZ 

,Dl ps iq<hy 

tujy dksp 

e/;s p<r 

vlrkauk js LVs 

tGxkao 

04@06@18 

23-40 ok 

njE;ku 

09@06@18 

s 13-02 ok- 

Hkjr x.ks’k ijns’kh 

o; 23 o”kZ jkg 

fiaizkGk tGxkao 

eks ua 

9273446997 

vKkr ,dq.k 11999@: 

,d xksYMu jaxkpk 

,evk; uksV 4 eksckbZy 

vk;,ebvk; ua 

866750037017384 

866750037017392 

R;kr ,vjVsy fle ua 

8180833599 fd 

11]999@# 

ननरंक ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn xkMhu 

tGxkao rs eaqcbZ vlk izokl dj.;klkBh 

js LVs tGxkao ;sFks xkMhr p<r vlrkauk 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus izok’;kaps xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu R;kaps f[k’;krhy eksckbZy 

pks:u usyk lnj ckcr xqUg;kps dkxni= 

VikykOnkjs js iks pkSdh tGxko ;sFkqu izkIr 

>kY;kus xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk-  

 

HC 

582 

Taya

de 

 

 

 

 

15 pkGhlxko 
193/2018 

कऱम 379 

IPC 

xqUgkizdkj  

lks- 

exaGlq= o 

jks[k :i;s 

pksjh 

रे. स्टे ऩाचोरा 
PF NO 02 

येथून कामायनी 
EXP चे कोच नं 

S-5 डब्यात 

गर्दित चाढत 

अशतांना 

20/04/18 

18:00 ळा 
09/06/18 

14:58 ळा. 
ऱता माणणक 

ऩाटीऱ ळय 46 ळवि 
धंदा गरृ्षणी राष 

01रमाफाई चाल 

शऴळाजी चौक 

फंदरऩाडा वळटाळा 
कोलीळाडा घजाणन 

नगर जळऴ वळटाळा 
ठाणे मो नं 

9869943298 

 

अहात 

 

,dq.k 94400@: 

ऩट्र्ट डडझाईनचे शोन्याच े

मंगलशूत्र 31.64 शमऱी गँ्रम 

ळजनाच ेककमंत 93900/रू 

ळ 500/- रू रोख अशा 
एकूण 94400/-रू.  

ननरंक नमूद ता.ळ ळेली ळ ठीकाणी यातीऱ कपयािदी 
षे  ऩाचोरा त ेठाणे  अशा प्रळाश करणे कामी 
र्दनांक 20/04/2018 रोजी रे स्टे ऩाचोरा येथून 

टे्रन कामायनी EXP च ेकोच नं S-5 या फकोच 

मध्ये चढत अशतांना कोणीतरी अहात 

चोरट्यान ेगर्दिचा पायदा घेळून तयांच ेऴोल्डर 

ऩशि मध्ये ठेळऱेऱे मंगलशूत्र ळ रोख रूऩये 

तयाच ेनकऴत चोरून नेऱे आषे  
(ऱोषमागि ऩोऱीश अधधसक कायािऱय नागऩूर 

यथीऱ जाळक क्रमांक 5146/2018 र्द 

01/06/2018 अनव्ये) 

NK 830  

फोरश े

OP 

16 pkGhlxko 
.194/2018 

कऱम 379 

IPC 

xqUgkizdkj  

gWUMcWx pksjh 

- टे्रन नं 12140 

UP शेळाग्राम 

EXP चे कोच नं 
S-5 शीट नं 26 

ळरून फडनेरा ते 
ऩाचोरा दरम्यान 

11/05/18 

4:30 ळा 
09/06/18 चे 

15:52 ळा 
ऩूष्ऩा रमेऴ ळाघ 

ळय50 व्याळशाय 

गरृ्षणी राष रो 
षाऊश नं 6 

ऩारशनाथ शो 
शेक्टर 2दत्त काँऱेज 

शमोर ऐरोऱी नळी 
मुफई  मो नं 

9975777605,8446

22040 

 

 

-      अहात ,dq.k 12000@: 

ब्राऊन रंगाची ऱेडीज 

षँन्डफँग, रोख 2000/- रू 

शँमशंग कंऩनीचा मोफाईऱ 

GALAXY-J3 गे्र रंगाचा 
ककमंत 10000/- रू चा 

IMEI NO 

355923076194467 / 

35592476194465 तयात 

एयरटेऱ च ेशशम नं 
9730652975, ळोटींग काडि, 
पोटो, चश्मा, देळाच्या मुती  
अशा एकूण 12000/- रू  

 

 

 

 

 

ननरंक यातीऱ कपयािदी षे  फडनेरा ते ऩाचोरा  अशा 
प्रळाश  टे्रन न ं 12140 UP शेळाग्राम EXP चे 
कोच नं S-5 शीट नं 26 ळरून करत अशतांना 
तयाच े डोक्याजळऴ ठेळऱेऱी षँन्डऩशि 
कोणीतरी अहात चोरट्यान े तयाचा झोऩेचा 
पायदा घेळून तयांच ेनकऴत आतीऱ शामाना 
शष  चोरून नेऱे आषे  

(ऱोषमागि ऩोऱीश अधधसक कायािऱय नागऩूर 

यथीऱ जाळक क्रमांक 5124/2018 र्द 

01/06/2018 अनव्ये) 
 

HC 552  

फोरूड े



17 pkGhlxko 
.195/2018 

कऱम 379 

IPC 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

-टे्रन न ं18229 

DN EXP च े

कोच नं S-4 फथि 
नं 08 ळरून 

नाऴीक रोड ते 
नांदगाळ 

दरम्यान 

08/06/18 

03:30 ळाज े

09/06/18 

18:13 ळा. 
 

वळनोद टेकचंद 

फुऱाणी ळय43 धंदा 
काऩड व्यळशाय 

राष टँक रोड शींर्द 

काँऱनी खामगाळ 

जज फूऱढाण मो नं 
8830909066 

 

अहात 

 

,dq.k 6990@: 

शँमशंग कंऩनीचा J2 

ननळ्या रंगाचा मोफाईऱ 

तयात शशम IDEA NO 

9850196061 JIO NO 

8830909066 तयाचा IMEI 

NO 

353630098741330,3536

31098741338 अशा 
6990/-रू चा माऱ 

 

ननरंक नमूद ता.ळ ळेली ळ ठीकाणी यातीऱ कपयािदी 
षे LTT ते नांदरूा  अशा प्रळाश टे्रन नं 18229 

DN EXP च े कोच नं S-4 फथि नं 08 ळरून 

करीत अशतांना  कोणीतरी अहात चोरट्यान े

तयाच े झोऩेचा पायदा घेळून तयांच े ऩँन्टच्या 
णखऴात मध्ये ठेळऱेऱे नमूद ळणिनाचा 
मोफाईऱ पोन तयाचे नकऴत मूद्दाम 

ऱफाडीन ेचोरून नेऱे आषे  

( ऱोषमागि ऩोऱीश ठाण ेऴेगाळ येथून E- 

MAIL द्ळारे) 

HC 329 

जगदाऴे   

18 मनमाड 

635/2018 

कलम 379 

भादवी 

xqUgkizdkj  

ilZ pksjh 

रे स्टे मनमाड PF 

no,5 वर टे्रन म ुंबई 
नाुंदेड नेददग्राम 

EXP चे कोच S/4 

मध्ये चढत 

असताुंना 

02/06/2018 

चे 22.30 वा 
दरम्याण 

दद.09/06/201

8 चे 00.07  वा 

प्रबजीतदसुंग लेह 

वेहुंगादसुंग वय 45 वषष 

धुंदा व्यापार रा. A 

85/86 ग रूनानक 

इनकाईन्ह चुंद्र दवहार 
दनकोठी एक्सटेऩ्शन 

नागलोई ददल्ली 41  

मो. नुं. 

9810355797, 

9212574761 

vKkr ,dq.k 11000@: 

एक पसष त्यामध्ये IDBI बॅकेचे 

डेबीट काडष 03, ड्राईव्हींग 

लायसन्स. सेन्ट्रो कारचे 

आरसी ब क, ट  दव्हलर चे 

आरसी ब क व्हॅगनर मारोती 
कारचे  आरशी फुक, ऩॅन 

काडि आधार काडि, फजाज 

पायनान्श काडि, ईऱक्ऴन 

काडि ळ रोख 11000 रू  

अशा एकुन माऱ 11000/- 

चा  

ननरंक यातील दियाषदी मजक र हे नम द टे्रनने नम द 

कोच वरून मनमाड ते नाुंदेड  प्रळाश करीत  

ऩररळाराशष  PF no,5 वरून चढत असताना 

गदीचा िायदा घेव न कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने त्याुंच्या पॅन्टचा समोरील दिशातील 

पसष आतील रोि व कागदपत्रासह   मुद्दाम 

ऱफाडीने चोरुन नेऱे  

 रे पो स्टे नादशक रोड जा. क्र. 3123/18 दद 

04/06/18 चे ग न्याचे कागदपत्र इकडील आ. 

क्र. 1149/18 आज रोजी टपालाने प्राप्त 

झाल्याने 

HC 535 
बोडके 

19 मनमाड 

636/2018 

कलम 379 

भादवी 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन नुं.18029 डा. 
शालीमार एक्स चे 

कोच नुं.S/5 बथष 

नुं.37 वरून रे स्टे 

मनमाड येथुन 

गाडी शुटत 

अशतांना ऱसात 

आऱे.  

07/06/18 

03.00 ते 

03.30 वा 
दरम्यान 

09/06/18 

13.17  वा.     
मो.अथर ज नेद शेि 

दावर रा.ताज नगर 

नाुंद रा दज. ब लढाणा 

मो.नुं.8793730173 

vKkr ,dq.k 4000@: 

एक दव्हडीओकॉन कुं .चा 
बाऊन रुं गाचा मोबाईल त्यात 

IDI दसम 

नुं.8419909031,दजओ दसम 

नुं.7021770240,IMEI 

no.मादहती नाही. दक.4,000/-

रू. 

ननरंक यातील दियाषदी मजक र हे नम द टे्रन नुं.18029 डा. 

शालीमार एक्स चे कोच नुं.S/5 बथष नुं.37 वरून रे 

स्टे LLTते नाुंद रा असा प्रवास करीत असताुंना 

प्रवासादरम्यान  ते झोऩऱे अशाता तयाच्या 
झोऩेचा पायदा घेळुन रे स्टे मनमाड येथुन 

गाडी शुटत अशतांना ऱसात आऱे की 
तयाच्या जळलीऱ नमुद ळणिनाचा मोफाईऱ 

कोणीतरी अहात चोरट्यान े तयांच्या ऩॅन्टचा 
शमोरीऱ णखऴातीऱ ऩशि आतीऱ रोख ळ 

कागदऩत्राशष   मुद्दाम ऱफाडीन ेचोरुन नेऱे  

ईमेलव्दारे ग न्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने मा. 
प्रभारी अदधकारी सो याुंनी अवलोकन करून 

आदेशाुंन्वये नुंबरी ग न्हा दािल 

HC 747 
महाजन 



20 मनमाड  

637/2018 

कलम 379 

भादवी 

xqUgkizdkj  

efuilZ pksjh 

टे्रन नुं.17617 

तपोवन एक्स 

गाडी चे कोच 

नं.D/5 मध्ये 

गदीत चढत 

अशतांना रे.स्टे. 

मनमाड 

13/05/2018 

चे 17.15 वा 
दरम्यान 

09/06/2018 

चे 17.05 वा.     

नम्रता चुंद्रकाुंत 

दशुंदेवय48 वषष 
व्यवसाय नोकरी 

(म्हाडा) रा. रूम 

नुं.404 श्रीकृष्ण 

दबल्डींगगोवधषन नगर 

मुऱुड 

(ऩजश्चम)म ुंबई-80 

मो.नुं.9987131420 

vKkr ,dq.k 1]12]500@: 

सिेद कलरची मनी पसष 

दक.00.00/-रू.२) 30 गँ्रम 

वजनाचे काळे मनी व सोन्याच्या 
तारेत ग ुंिलेले सोन्याचे मुंगळस त्र 

(पदक)दक.95,000/-रू. 

३)चाुंदीचा नेकलेस सोन्याचा 
म लामा ददलेले मध्यभागी ि लाची 
दडझाईन व बाज ला चनै असलेले 

दक.1,500/-रू.४)एक दकमतीचा 

MOTO G कुं पनीचा काळ्या 
कऱरचा मोफाईऱ पोन तयाचा 
IMEIno.351891082288496

,त्यामध्ये एअरटेल दसम 

नुं.9967457715 दक.16,000/-

रू.असा एक ण दकुं .1,12,500/-

रू. चा माल. 

ननरंक यातील दियाषदी मजक र हे नम द टे्रन व 

बोगीत न गदीत न चढत असताुंना कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने गदीचा िायदा घेव न दियाषदी 
याुंचा शोल्डर पसष ची चनै िोल न आतील 

वरील नम द माल नकळत म द्दाम लबाडीने 

चोरुन नेले   

जा.क्र.आर/23/ वगष/2018/5111 कायाषलय 

पोलीस अदधक्षक लोहमागष नागप र 

दद.01/06/2018 अन्वये इकडील 

आ.क्र.1171/2018 दद.09/06/2018 मा. 
प्रभारी अदधकारी सो याुंनी अवलोकन करून 

आदेशाुंन्वये नुंबरी ग न्हा दािल 

PSI 
राजेंद्र झेंडे 

21 मनमाड 

638/2018 

कलम 379 

भादवी 

xqUgkizdkj  

ysMht ilZ 

pksjh 

टे्रन नुं.12136 

नागप र प णे एक्स 

चे कोच नं.B/1 

बथष नुं.20वरून 

प्रवास करीत 

असतांना रे.स्टे. 
अकोला ते बेलाप र 

दरम्यान 

17/05/2018 

चे 06.00 वा 
दरम्यान 

09/06/2018 

चे 18.15 वा.     

सपना अरूण हरणेवय 

23 वषष रा. स्टेशन 

रोड भागवतवाडी 

अकोलामो.नुं.77158

08159 

vKkr ,dq.k 34500: 

एक मोठी लेदडज पसष 

दक.3,000/- रू.२) सँमसुंग 

गँलक्सी कुं पनीचा मोबाईल 

त्यात आयदडया दसम 

नुं.9923168486,दजओ दसम 

नुं.9284973795 

दक.17,000/-रू.३)रोि 

4,000/-

रू.४)ATMकाडष,आधार 

काडष,चष्मा,आय डी 

काडष,िोटो,५)टायटन कुं पनीचे 

घड्याळ दक.8,000/-

रू.६)चाजषर,हेडिोन 

दक.2,500/-रू.असा एकुण 

कक.34,500/-र 

ननरंक यातील दियाषदी मजक र हे नम द टे्रन ने कोच 

व बथष वरून झोप न प्रवास करीत असताुंना 

रे.स्टे. बेलाप र गेल्यावर कळले की त्याचा 
वरील नम द माल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

म द्दाम लबाडीने चोरुन नेले  

जा.क्र.आर/23/ वगष/2018/5136 कायाषलय 

पोलीस अदधक्षक लोहमागष नागप र 

दद.01/06/2018 अन्वये इकडील 

आ.क्र.1172/2018 दद.09/06/2018 मा. 
प्रभारी अदधकारी सो याुंनी अवलोकन करून 

आदेशाुंन्वये नुंबरी ग न्हा दािल 

HC 185 
जाधव 

22 मनमाड  

639/2018 

कलम 379 

भादवी 

xqUgkizdkj   
लेदडज पसष 

pksjh 

टे्रन नुं.13202 

जनता एक्स चे 

कोच न.ंS/3 बथष 

नुं.15,16 वरून 

रे.स्टे. मनमाड 

येण्याचे 15 मी. 
अगोदर 

17/05/2018 
चे वेळ नम द 

नाही 

09/06/2018 

चे 19.24 वा.     

दपन्द  दमश्रा 

वळन्देश्ळरशमश्राळय
33 ळवि रा.आनुंद 

नगर अुंज िाटा,दवधा 

आश्रम,दभवुंडीदज.ठाणे 

मो.नुं.9482912366 

vKkr ,dq.k 21500: 

लेदडज पसष  सोन्याचे मुंगळस त्र 

वजन 10 गँ्रम सोन्याचे झ मके  

ळजन 10 गँ्रम कक. 

20,000/-रू.२)एक सँमसुंग 

कुं पनीचा मोबाईल त्यात दसम 

नुं.7709439501 दक.1500/-

रू.आधार 

काडष ,पँनकाडष ,ATM 

काडष ,दतकीट अशा एकुण 

ककं.21,500/-रू. 

ननरंक यातील दियाषदी मजक र हे नम द टे्रन ने को व बथष 

वरून रे.स्टे कल्याण ते पटना असा प्रवास करीत 

असताुंना प्रवासादरम्यान  रे.स्टे. मनमाड 

येण्याचे 15 मी. अगोदर कोणीतरी अहात 

चोरट्यान े तयाच्या ऩतनीचा डोक्याखाऱी 
ठेळऱेऱी नमुद  लेदडज  पसष ळरीऱ शामान 

तयाच्या झोऩेचा पायदा घेळुन मुद्दाम 

ऱफाडीने चोरुन नेऱे   

जा.क्र.आर/23/ वगष/2018/5110 कायाषलय पोलीस 

अदधक्षक लोहमागष नागप र दद.01/06/2018 अन्वये 

नुंबरी ग न्हा दािल 

HC 322 
ग रसळ 



23 ukf’kdjksM 

247@18 

dye 379 

Hkk-n-oh  

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

Vªsu ua 11093 

Mk egkuxjh 

,Dl~-ps dksp 

ua- ,l@1 cFkZ 

ua- 44 o:u 

jsLVs uk-jksM 

;s.;kps 2 

feuhV vkxksnj 

13-05-18 

04-15 ok- 

09-06-18  

13-00-  ok- 

Jh dSykl 

vejyky 

lqdok.kh o; 32 

o"kZ jkg- fla/kh 

cEeh ykyckcx 

c&gk.kiqj 

अहात 

 

,dq.k 18561@: 

,d jsMeh 5 da-pk 

dkG;k jaxkpk eksckbZYk 

R;kr ch,l,u,y ps da-

ps fle ua- 

9302851545 

vk;,ebZvk;k ua- 

869644023112480 

fd- 18561 :- 

fujad  ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn fBdk.kh 

ueqn xkMhus lh,lVh rs c&gk.kiqj vlk 

>ksiqu izokl djhr vlrkauk fQ;kZnh 

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

vKkr pksjV;kus oj ueqn o.kZukph 

eksckbZy eqnnke yckMhus pks#u usyh 

vkgs- lnj vijk/k dye 379 Hkk-n-oh 

izek.ks nk[ky 

eiksuk@

649 

lkGos 

24 uanqjckj 

151@18 

dye 379 

Hkk-n-oh  

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

Vªsu ua 09170 

vi uanqjckj 

lqjr seeks 

iWlstj e/kqu js-

LVs [kkrxko rs 

fppikMk 

njE;ku 

09-06-18 

14-21 ok- 

09-06-18  

15-00-  ok- 

mn; ‘kkedqekj 

o; 21 o”kZ jk- 

cl LMWV toG 

[kkMikMk ft- 

uanqjckj eks-u- 

9763118571 

अहात 

 

,dq.k 4999@: 

,d ,evk; da-pk 

vk;,ebZvk;k ua- 

86895030816949 

fd- 4999 :- 

fujad  ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn fBdk.kh 

ueqn xkMhus [kkMikjk rs lqjr  vlk 

>ksiqu izokl djhr vlrkauk fQ;kZnh 

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

vKkr pksjV;kus oj ueqn o.kZukph 

eksckbZy eqnnke yckMhus pks#u usyh 

vkgs- lnj vijk/k dye 379 Hkk-n-oh 

izek.ks nk[ky 

iksgok 

140 

oGoh 

25 vkSjaxkckn 

457/18 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj  

पाकीट pksjh 

  रेल्वे स्टेशन 
औ.बाद अप 
तपोवन EXP 
गाडीचे कोच न. 
D/4 मध्ये चढत 
असताना   

05/06/2018 
चे 15.00वा. 

09/06/2018 
चे 12.08 वा  

  रावसाहेब 
लक्ष्मनराव घोडसे 
वय 33 वषष दंदा. 
पे्रफेसर मोकरी. रा. 
उपेंद्र नगर  नसडको 
नानशक रोड मो.न. 
7798264787 

 अहात 

 
-,dq.k 300: 

ब्राउन रंगाचे पाकीट त्यामध्ये 
300/- रु. रोख आधारकाडष 
जेरॉक्स प्रत ,ड्राव्हींग 
लाईसन २ व्हीलर गाडीचे 
RC बकु , ATM काडष  
(SBI ) बकेॅचे एकुन 300/- 
रु.  

ननरंक  यातील नफयादी हे औरंगाबाद ते नानशक रोड 
असा प्रवास करण्यासाठी रे स्टे औरंगाबाद येथे  
ट्रेन न. अप तपोवन EXP मध्ये  कोच नं  D/4 
मध्ये चढतांना  कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 
प्रवासी लोकांच्या गदीचा फायदा घेवनू नफयादी 
यांच्य़ा पनॅ्ट त्या नखशात ठेवलेले पाकीट  त्याना  
नकळत पाकीट व कागदपत्रव रोख रक्कम सह 
मदू्दाम लबाडीने चोरून नेले  बाबत नफयादी 
यानी लेखी तक्रार नदल्या वरून सदरचे 
कागदपत्र  टपालाद्वारे प्राप्त झाल्याने  

 NK 
346  

'टपाला
व्दारे 
प्राप्त 

झाल्याने   

26  vkSjaxkckn 

458/18 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj  

पसष pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
औ.बाद  
मराठवाडा Exp 
चे बोनगत चढत 
असातना  

09/06/2018 
चे 11.00 वा 

09/06/2018 
चे 14.12 वा  

सोनाली शेखर 
बाबाहाते वय 33 
वषष अधीव्याल्याता 
GDIEDPD  
औरंगाबाद रा ११ अ 
जयभवानी हॉससग 
सोसायटी गारखेडा 
औरंगाबाद 
8604362211 

अहात 

 
 ,dq.k 1000@: 

ननळ्या रंगाच्या पसष मध्ये  
रोख 1000/- रुपये जे एक 

SBI. AXIX Bsnk ;s 
ATM  आधार काडष पनॅ 

काडष ननवळनकु काडष असा 
एकुन 1000/- माल  

 ननरंक  यातील नफयादी हे रेल्वे स्टेशन औ .बाद येथे 
येउन ट्रेन मराठवाडा Exp मध्ये चढत असताना  
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने प्रवासी लोकांच्या 
गदीचा फायदा घेवनू नफयादी यांच्य़ा पसष ची चैन 
खोलनु आतील ननळ्या रंगाची कश्मीरी पसष व 
त्यातील रोख एक हजर रुपये व कागदपते्र 
गदीचा फायदा घेउन चोरुन नेल आहेत बाबत 
नफयादी यानी लेखी तक्रार नदल्या वरुन  379 
IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  
 
 
 

 NK 
995  
राठोड 



27 vkSjaxkckn 

459/18 
कलम 379 

IPC  
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
औ.बाद  PF 
No1 रेल्वे 

कॅन्टींग समोरुन . 

09/06/2018 
चे 12.30 वा. 

09/06/2018 
चे 14.47  वा 

-  नवक्रम केशवराव 
जाघव वय 45 वषष 

धंदा शेती रा टोनगाव 
ता नज. औ.बाद 

मो.न. 
9545934444 

अशोक 
देनवदास कसबे 
वय 39 वषष, 
दंदा मजरुी रा 
टाकळी ता 
गंगापरु नज 

औरंबाद v-rk 

09-06-18 

ps 15.17 ok 

,dq.k 1000: 

एक समॅसंग कंपनीचा 
मोबाईल फोन काळ्या 

रंगाचा IMEI No. 
353568096286638 
नकमत 1000/- रुपये 

 ueqn 
izek.ks 

 यातील नफयादी हे रेल्वे स्टेशन औ .बाद येथनु 
सेल ुयेथे जाने असल्याने रेल्वे स्टेसन औ .बाद 
येते आलो व गाडीला वेळ असल्याने ते PF 
No. 1 वर थांबले असाता त्या चा मोबाईल 
फोन हा पोटावर ठेवलेला असात एक ईमाने 
माझ्या पोटावरचा मोबाईल फोन त्याने नजर 
चकुवनु मदु्दामनु लबाडीने चोरुन नेले व नफयादी 
व प्रवाशी यांचे मदतीने त्या पकडुन पो स्टे 
आनले नफयादी यानी लेखी तक्रार नदल्या वरुन  
379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 

  HC 
650  
दासरे  

28 vkSjaxkckn 

460/18 
कलम 379 

IPC  
xqUgkizdkj  

सोण्याचे 
मंगळसतु्र 
pksjh 

PF No२ वर ट्रेन 
मुंबई नांदेड 
तपोवन Exp  
मघ्ये चढत 
असताना   

09/06/2018 
14.25  वा.  

09/06/2018 
चे 12.08 वा  

 भारत देनवदास 
देशपांडे वय 65 
धंदा. नरटामेंट रो 
हॉउस 5 अनपु 
सारपा नसटी पैठन 
रोड औरंगाबाद  
9422992281 

अज्ञात ,dq.k 60000: 

एक सोण्याचे मंगळसतु्र दोन 
पदरी त्यात एक मनी बोर 

मोनी दोन पदराच्यामध्ये चैन 
मानेवर पणुष साखळी 

सोण्याची त्यावर पट्टी वजन 
नतन तोडे जनेु वापरेते  
नकमत 60000/- रुपये 

 ननरंक  नमदु ता वेळी व नठकाणी यातील नफयादी यांचे 
पत्नी हे औरंगाबाद ते नांदेड असा प्रवास 
करण्यासाठी हे रेल्वे स्टेशन औ .बाद येथे येउन 
ट्रेन मुंबई नांदेड तपोवन Exp मघ्ये D/1 नसट न. 
05  मध्ये   चढत असताना कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयाने प्रवासी लोकांच्या गदी मघ्ये माझ्या 
पत्नीच्या गल्यातील मंगलसतु्र वजन 3 तोडे  
असे गदीचा फायदा घेउन चोरुन नेल आहेत 
बाबत नफयादी यानी लेखी तक्रार नदल्या वरुन  
379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  

HC 172 
ढवळे  

29 नांदेड 
792/18 u/s 
379 IPC 
xqUgkizdkj  

lksU;kps 

xaBu pksjh 

हैद्राबाद नांदेड 
पसेँ. गाडीचे 

जनरल डब्यातनु 
रे स्टे पाथरड 
येथनु चाल ु

गाडीत 

08/06/18 
22.00  वा. 

09/06/18  
02.05  वा. 

मंगला नंदकुमार 
अल्हडवार  वय 35 
वषष धंदा घरकाम रा. 
पणुा सी.टी.पोलीस 
लाईन चे मागे श्री 
मेडीकल चे समोर  
नज.परभणी मो. 
9049885301 

अज्ञात ,dq.k 22000: 

एक सोन्याचे गंठन वजन 
22 ग्रमँ नक. 22,000 रु. चा 

माल 

ननरंक यातील नफ "मजकुर हे वरील नमदु गाडीने 
बासर ते नांदेड असा प्रवास करीत असतांना रे 
स्टे पाथरड येथनु गाडी सटुताच अंधाराचा 
फायदा घेवनु यातील अज्ञात चोरट्याने नफयादी 
चे गळ्यातील वरील वणषनाचे सामान  मदु्दाम 
लबाडीने त्यांची नजर चकुताच चोरुन नेले तरी 
नफयादीचे नफयाद वरुन गनु्हा क . 379 IPC 
प्रमाणे दाखल 
 
  

NK 
910 
डफडे 

30 नांदेड 
793/18 us 
379  IPC 
xqUgkizdkj  

ikWfdV pksjh 

रे स्टे वसमत ते 
पणुा दरम्यान 
अकोला पणुा 
पसेँ. गाडीचे 

जनरल डब्यातनु 

08/06/18 
03.30  ते 
04.00 वा. 
दरम्यान 

09/06/18  
07,28 वा. 

राजेश शंकरराव 
फायंदे वय 27 वषष 
रा. बोरगाव नज. 

जालना मो. 
7507737339 

अज्ञात ,dq.k 15]00@: 

पनँ्टच्या नखशातील पॉकेट 
काळ्या रंगाचा त्यात रोख 
1500 रु. , मतदान काडष, 
ATM महाराष्र्ट ग्रामीण 
बकँ ,आधार काडष, असा 
एकुण 1500 रु. चा माल 

ननरंक यातील नफ"मजकुर हे वरील नमदु गाडीचे नमदु 
कोच मधनु वसमत ते पणुा असा प्रवास करीत 
असतांना त्यांचे झोपेचा फायदा घेवनु कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांचे नखशातील वरील 
वणषनाचा पॉकेट  मदु्दाम लबाडीने  चोरुन नेले 
तरी नफयादीचे नफयाद वरुन गनु्हा क. 379 IPC 
प्रमाणे दाखल  
OP पणुा येथील आ.क्र. 57/18 कलम 379 
IPC चे ऑकरन्स दाखल करणे कामी नदले 
वरुन 
 

ASI 
807 
इकबाल  



 

 

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

 

 

 

 

 

 

31 नांदेड 
796/18 us 
379  IPC 
xqUgkizdkj  

eksckbZypksjh 

र ेस्टे परभणी 
PF no. 3 वर 
ट्रेन काकीनाडा 
एक्स मध्ये जात 

असताना 

08/06/18 
02.00 वा. 
दरम्यान 

09/06/18  
11.13 वा. 

मंगल पांडु s/o 
संगय्या मंगली  वय 

20 वषे धंदा 
नक्रश्चम ट्रेसनग रा 
कृष्रणा गाडषन च्या 
जवळ वसमत रोड 

खानापरुा फाटा 
परभणी मो.नं. 
9603580426 

अज्ञात ,dq.k 6516: 

एक रेडमी 3 कंपनीचा 
मोबाईल त्याचाIMEI no. 
866760035860149 नक. 

6516/-रु. 

ननरंक यातील नफ" मजकुर हे त्यांचे नमत्रासह रेस्टे 
परभणी PF no. 3 वर  ट्रेन काकीनाडा एक्स 
मध्ये बसवनु जाताना त्यांच्या नखशातील नमदु 
मोबाईल कोनणतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेला वरुन तक्रार नदल्या वरुन 
सबब अप. कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल  

OP परभणी येथील अ.नं.221/18 us 379 
IPC नद. 008.06.18 अन्वये गनु्हाचे कागदपत्र 
प्राप्त झाल्याने 

HC 
738 
नाटकर  

32 नांदेड. 
797/18 us 
379  IPC 
xqUgkizdkj  

ilZ pksjh 

रेस्टे परभणी PF 
no. 2 वरील 
दाद-या जवळ 
चढुन उतरते 

वेळी 

08/06/18 
09.48 वा. 

09/06/18 
12.40  वा. 

मंगल नवकास मुंडे 
वय 33वषे धंदा 

खाजगी नोकरी रा. 
राजगढ धमष शाळा 
देहु फाटा आळंदी 
देवाची पणेु मो.नं. 
7057280957, 
9145646347 

अज्ञात ,dq.k 3500@: 

एक सपक रंगाची पसष 
त्यामध्ये छोटी काळ्या 
रंगाची पसष त्यात रोख 

3500/-रु. ATMकाडष- 
ICICI बकेँचे, SBI बकेँचे, 

स्टडँडष बकेँचे, यनुनयन 
बकेँचे, डेबीट काडष, के्रडीट 

काडष, आधार काडष, पनँ 
काडष, ड्रायव्हींग लायसेन्स 
एकुण 3500/-रु. चा माल 

ननरंक यातील नफ" मजकुर हे रेस्टे परभणी PF no. 2 
वरील दाद-या जवळ चढुन उतरते वेळी त्यांची 
पसष मधील छोटी पसष आतील रोख रुपये व 
कागदपत्रासह  कोनणतरी अज्ञात चोरट्याने 
मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला वरुन तक्रार नदल्या 
वरुन सबब अप. कलम 379 IPC प्रमाणे 
दाखल  
OP परभणी येथील अ.नं.220/18 us 379 
IPC नद. 008.06.18 अन्वये गनु्हाचे कागदपत्र 
प्राप्त झाल्याने 

HC 
738 
नाटकर  

33 नांदेड 
799/18 us 
379  IPC 
xqUgkizdkj  

efuilZ pksjh 

रेस्टे नांदेडPF 
no. 1 वर ट्रेन 

काचीगडुा 
पसँेंजर च्या 

जनरल डब्यात 
चढत असताना 

09/06/18 चे 
16.00 वा. 
दरम्यान 

09/06/18 चे 
17.14 वा. 

मल्याला नवकास 
s/oमल्याला 

राजेशम वय 20 वषे 
धंदा नशक्षण रा. 

मान्नेगडुम वीलेज, 
मेडीपल्ली नज. 
करीमनगर स्टेट 

तेलंगाणा  
मो.नं.846599264
6, 8187861839 

अज्ञात ,dq.k 5300@: 

एक मनी पसस त्यात 
रोख5300/-रु., ATM काडष 
SBI बकेँचे , आधार काडष, 
पासपोटष साईझ फोटो असा 
एकुण 5300/-रु. चा माल 

ननरंक यातील नफ" मजकुर हे काचीगडुा पसँेंजर नी 
नांदेड ते ननझामाबाद जाणेकरीता गाडीच्या 
जनरल डब्यात चढत असताना  त्यांचे पटँचे 
नखशातील मनी पसष  आतील रोख व 
कागदपत्रासह कोनणतरी अज्ञात चोरट्याने 
नकळत गदीचा फायदा घेउन मदु्दाम लबाडीने 
चोरुन नेला वरुन तक्रार नदल्या वरुन सबब 
अप. कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल  

HC 474 
वाघमारे 

v

d 

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



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

1 HkqlkoG 828@2018dye 379 Hkknfo fn- 09-06-2018 ps 01-55 ok ‘kjhQ vgen eksgEen o; 27 o”kZ jkg xYyh ua 9 xqy’kuuxj ekysxkao ft ukfld 

 
2 o/kkZ 160@18 d 379  Hkknaoh fn 09@06@2018 ps  10-00 ok “ks[k jkthd “ks[k jetku o; 22 o’kZ jkg vkBoMh cktkj cMusjk ft vejkorh 

3 cMusjk 401@18 d 379]34  Hkknaoh vVd fn- 09-06-18 ps 22-59 ok- 1½ ’ks[k ekschu ’ks[k esgcqc o;-35 o"kZ jk-vyhe uxj vejkorh 2 ½ ’ks[k vlye ’ks[k 

dknj o; 44 o"kZ jk0rkt uxj vejkorh  

4 vdksyk 563@18 dye 379 Hkk-na-fo- vVd fn-09@06@2018 02-20 ok jkgqy izse /kckys] o; o; 22 o”ksZ] jk- fparke.kh eafnj toG] ekgqjh osl  okf’ke- 

 
5 vkSjaxkckn 459@18 dye 379 Hkk-na-fo- vVd fn-09@06@2018 15.17 ok अशोक देनवदास कसबे वय 39 वषष, दंदा मजरुी रा टाकळी ता गंगापरु नज औरंबाद  

 


