Hkkx 1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh
v dza- jsiksLVs xqj ua-

xq-?kM rk-osG

1

ukxiqj
643@18
dye 379
Hkk n oh
xqUgkizdkj
xqUgkizdkj
VªkWyh cWx
pksjh

xqUgk ?kMtkxk
Vªsu tcyiwj
vejkorh
,Dlps dksp
6]cFkZ ua35 js LVs'ku
ukxiqj vlrkuk

02-05-18
07-00 ok-

xq- nk-rk
osG
08-05-18 16-00 ok

2

ukxiqj
Vªsu ua- 12621
644@18
rkfyukMq
dye 379
,Dlps dksp
Hkk n oh
7]cFkZ 34
xqUgkizdkj
o:u js LVs'ku
eksckbZy fpksjh ukxiqj ;sFkwu
xkMh
lwVY;kuarj 10
rs 15 fefuVkauh

14-04-18
19-30 ok-

3

o/kkZ
298@18 d
379 Hkknaoh
xqUgkizdkj
vk;Qksu
pksjh

Vªsu ua 12106
fonHkZ12140
lsokxkze ,Dlps
dksp ua ch
@01 ps cFkZ ua
47 jsLVs o/kkZ
;sFks ekghr
iMys

06-05-18
22-30 ok

cMusjk
281@18
dye 380]
Hkknfo
xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

Vzsu lsokxzke
08@05@18 08@05@18
,Dl ps ekxhy 00-30 ok
16-02 ok
tujy cksxhr
jsLVs cMusjk
;sFkwu xkMh lq:

4

fQ;kZnhps uko

vkjksih

xsyk eky

lwfuy olarjko
‘’ksjd
s j o; 51 jkg
dkWlekWl CkWD
fuydaB pkSd
cw/kokjk vejkorh
eks ua

vKkr

,dq.k 10]000:
,d VªwWkyh cWx R;kr
ygku ewykps ftUl ]lkr
fV ’kVZ ] pkj yWxhu
]lkr VkWi ],d dkGh ilZ
R;kr jks[k 570:]
vkjVhfQf’k;y Tosyjh
ckWDl- ]nksu pIiy tksM
vlk ,dwu fd10000 : pk eky-

08-05-18 22-48 ok

fou; Jhjke’kadj
’kekZ o; 30 jkg
egsUnzizrki dkWyksuh
iks- vack ft- ewjsuk
e-iz- eks ua
7828454647

vKkr

,dq.k 65]000:
,d vWiy vk; Qksu
eksckby fle ua9176680818 vlk
,dwu fd- 65000 :
pk eky-

08-05-18
13-05 ok

eaxs’k ek/ko VksG
o; 58 o’kZ jkg
>sye vikVZesUV
fnun;ky uxj
ukxiqj

vKkr

,dq.k 40]000:
vWiy da vk;Qksu ekW
ua 6,l R;kr fle ua
942289813 IMEI NO

‘’kSys’k :ipan
cksjdj o; 35 /kank
etwjh jk fcjyk
DokVZj tBkjisB
vdksyk eks ua
9767546405

vKkr

358563071954809

fd 40]000@#

,dq.k8500:
,d vksiks dap k eksckbZy
R;kr ft;ks fle ua
7972479871 ,;jVsy
8390210164 fd
8500@& :

feGkyk
gdhdr
eky
fujad ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy Qh;kZnh
gs uewn Vªsuus tcyiwj vejkorh vlk
izokl dfjr vlrkuk izoklk njE;ku js
LVs'ku ukxiqj ;sFks xkMh mHkkh vlrkauk
fQ;kZnh ;kaps xSjgtsjhpk Qk;nk /ksowu
uewn o.kZukph
VªwWyh cd
vkrhy
lkekuklg eqnnke yckMhus diVkus pks#u
usys o#u lcc vi dye 379Hkknoh
izekus uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr vkykfVi- xwUg;kps dkxni= iks vf/k- dk;kZ;sFkwu Vikykus izkIr
fujad ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy Qh;kZnh
gs uewn Vªsuus pSUub rs Xokfy;j vlk
izokl dfjr vlrkuk izoklk njE; LVs'ku
ukxiqj ;sFkwu xkMh lwVY;kuarj 10 rs 15
fefuVkauh fQ;kZnh ;kaps ÷kksispk Qk;nk /ksowu
uewn o.kZukpk vk; Qksu eqnnke yckMhus
diVkus pks#u usys o#u lcc vi dye
379Hkknoh izekus uacjh xqUgk nk[ky
dj.;kr vkykfVi- xwUg;kps dkxni= iks vf/k- dk;kZ;sFkwu Vikykus izkIr
fujad ;krhy fQ;kZnh gs uenq rk- osGh o ueqn
xkMhus ukxiqj rs dY;ku vlk izokl djhr
vlrkauk R;kauh ueqn eskckbZy pkthZxyk
ykoqu >ksiys vlrk Ra;kps >ksispk Qk;nk
?ksoqu ueqn eskckbZy eqn~nke yckMhus psk:u
usys ckcr jsiksLVs vdskyk ;sFks rdkzj fnys
o:u ueqn xqUg;kps dkxni= vkt bZ esy
n~okjs izkIr >kys o:u ueqn xqUgk nk[ku
dj.;kr vkyk
fujad ojhy rk osGh ofBdk.kh ;krhy fQ;kZnh
;kaph jsYos LVs’ku cMusjk rs vdksyk vlk
izokl djhr vlrk jsLVs cMusjk ;sFkwu xkMh
lqVY;kuarj 5 feuhVkauh dks.khrjh vKkr
pksjV;kus R;kaps utpwdhpk Qk;nk ?ksowu
eksckbZy pks:u usyk

riklh
vaeynkj

iksuk
308
lkoth

eiksgok
522
es{kke

iksgok
452
yads”oj

WNK

257
jkeVsds

5

cMusjk
282@18
dye 392
Hkknfo
xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

Vzsu vk>kkn fgan 08@05@18 08@05@18 ‘jatu fnxsu ceZu ,d leksls
,dq.k 7000:
fujad
,Dl ps tujy 18-00 ok 22-20 ok
o; 22 /kank uksdjh fod.kkjk
,d lWelax dap k
cksxhr js LVs
jk j?kqukFkiqj iks LVs
Qsjhokyk eksckbZy R;kr ft;ks fle
iqyxko ;sFkqu
dkyh;kxat ft
ika<jk ’kV ua 7908367814 imei
xkMh ikl
vRrj fnuktiqj a
fuGh iWUV
no- ekghr ukgh fd
>kY;kuarj
caxky eks ua
?kkrysyk Z
7000@& :
10&15
8116003859
feuhVkus
js-LVs-vdksyk 08@05@18 8@05@18 s
izdk'k Hkkmjko
vKkr
,dq.k 1000 :
fujad
cqdhax vkWQhl 00-30 ok- 03-08 ok- [kMls o; 30 o”ksZ
,d dkG;k jaxkph lWxcWx
e/;s f[kMdh uanjE;ku/kank ukSdjh jk- lqHkk”k
fd- 400@&:- okijrs
5 toG
pkSd f’kokth uxj
diMs fd- 600@&:- o
tquh iksyhl pkSdh
brj dkxni= vlk ,dq.k
toG eax:Gihj
1000@&:- pk ekyft- ok’khe

6

vdksyk
430@18
dye 379
Hkk-na-foxqUgkizdkj
lWxcWx pksjh

7

vdksyk
431@18
dye 379
Hkk-na-foxqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

Vsªu iq.kkZ
08@05@18 08@05@18
vdksyk iWlstj 03-30 ok- 05-35 okxkMhps tujy
njE;kudksp e/kqu jsLVs-vdksyk ;sFks
mrjr vlrkauk-

furhu v’kksdjko
fHkrdj o; 24 o”ksZ
/kank ukSdjh jkxtkuu uxjh
vdksyk-

vKkr

8

vdksyk
432@18
dye 379
Hkk-na-foxqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

Vsªu ua- 12105
fonHkZ ,Dl- ps
leksjhy tujy
cksxhr js-LVsvdksyk-

08@05@18 08@05@18
05-15 ok- 13-12 oknjE;ku-

t;nso egknso [kji
30 o”ksZ jk- [kMdh
vdksyk-

vKkr

9

vdksyk
433@18
dye 379
Hkk-na-foxqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

js-LVs-vdksyk 08@05@18 08@05@18
cqdhax vkWQhl 07-30 ok- s 13-37 oke/;s frdhV
njE;kudk<r vlrkauk-

dey fd’kksj
enuyky oekZ o;
60 o”ksZ jk‘kkL=huxj veu[kk
IykWV vdksyk-

vKkr

,dq.k 12600 :
fujad
,d MI da- pk Xksz jaxkpk
eksckbZy fda- 11000@&
:] ,d lWelax daeksckbZy 1600@&:vlk ,dq.k 12600@&
:,dq.k 21000:
fujad
,d Oppo. da- pk
eksckbZy
IMEI No.
8665580364347
10fda- 21000@& :,dq.k 16900:
fujad
,d Samsung J7 dapk dkG;k jaxkpk eksckbZy
,dq.k 16900@& :-

ojhy rk osGh ofBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs PSi/
gkoMk rs iq.ks izokl djhr vlrkauk js LVs ukxjs
iqyxko ;sFks xkMh FkkacY;koj ojhy
o.kZukpk osUMj xkMhr p>yk o xkMh
lqVY;kuarj fQZ;knhl xkyhxyksp djqu
ojhy o.kZukpk eksckbZy gdlrkoqu fu?kqu
xsyk v’kk fnys fiQ;kZn ojqu xqUgk nk[ky
v'kk izdkjs vkgs dh] ueqn rkjh[k
osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs eqacbZ
;sFks tk.;k djhrk js-LVs- vdksyk cqdhax
vkWQhle/;s >ksiys vlrkauk fQ;kZnhps
>ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr
pksjV;kus R;akph cWx vkrhy lkekuklg
pks:u usyk v’kk fnys fQ;kZn o:u lcc
vijk/k nk[kyv'kk izdkjs vkgs dh] ueqn rkjh[k
osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs
ueqn Vªsuus js-LVs-vdksyk ;sFks mrjr
vlrkauk fQ;kZnhps iWUVps f[k’kkrhy ueqn
o.kZukps eksckbZy izok’kh yksdkaP;k xnhZpk
Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus
pks:u usyh
ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy
fQ;kZnh etdqj gs ueqn Vªsuus js-LVs-vdksyk
rs ukxiqj vlk izokl djus djhrk ueqn
xkMhr p<r vlrkauk fQ;kZnhph utj
pqdoqu iWUVps f[k’kkrhy ueqn o.kZukpk
eksckbZy dks.khrjh vKkr pksjV;kus pks:u
usyh v’kk fnys fQ;kZn o:u lcc vijk/k
nk[ky;krhy fQ;kZnh gs js-LVs- vdksyk cqdhax
vkWQhle/;s frdhV dk<r vlrkauk
fQ;kZnhps ‘kVZP;k f[k’kkrhy ueqn
eksckbZy R;kaph utj pqdoqu dks.khrjh
vKkr pksjV;kus pks:u usyk v’kk fnys
fQ;kZn o:u lcc vijk/k nk[ky-

iksgok@75
ikVhy-

iksgok@75
ikVhy-

nqj{ks=
eqrhZtkiq
j

iksgok@75
ikVhy-

10

11

‘ksxko
152@18
dye 379
Hkk-na-foxqUgkizdkj
ikWdhV pksjh

Vªsu u- 11040 14@04@18 08@05@18
vi egkjk”Vª
osG ueqn
12-50ok,Dlps dksap uukgh
,l@8 e/;s
p<rsoG
s h js-LVs‘ksxko

Jh- gjh xksVhjke
ixkj o; 65 o”kZ
jk- fp[kyh eksf’kZ
f’kol`”Vh ikdZ eks;h
jksM iq.ks

vKkr

HkqlkoG
650@18
379 Hkknfo
xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

Vzsu ua
12112 vi
vejkorh ,
Dl ps
dksp ,l@7
cFkZ ua 25
o:u js LVs
tGxkao ;s.
;kiqohZ
vkmVjoj
js LVs tGxkao
cqdhax f[kMdh
oj

14-04-18
23-30ok-

08-05-18
01-54 ok-

fu’khax/a kk furhu
ns’keq[k o; 57
o”kZ jkg vk/kkj
MkW vacsMdj jksM
ckx’kkGk]eSnku
fo”.kquxj
Mkschoyh i eksua
9594396817

vKkr

05-05-18
07-50 ok

08-05-18
13-17 ok

eukst nRrq egktu
o; 38 o”kZ jkg 12
CykWd ua 2 e;qj
lkslk fue[ksMh [kqnZ
eks ua
8237655141

vKkr

Vzsu ua 12137
Mk iatkc esy
ps dksp,ch@1 cFkZ ua
1 o:u js LVs
HkqlkoG ;s.;kiq
ohZ tkx
vkY;koj
y{kkr vkys

-27-04-18
00-50 rs
03-00 ok

08-05-18
16-03 ok

Jherh ehuk
Hkkuqizdk’k ‘kqDyk
o; 66 o”kZ jkg
IykWV ua 22 lsDVj
ua 16 ,ts us:G
osLV uoh eacq bZ eks ua
9820337137

vKkr

12

HkqlkoG
651@18
379 Hkknfo
xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

13

HkqlkoG
652@18
379 Hkknfo
xqUgkizdkj
ysMht ilZ
pksjh

,dq.k 250:
,d ikWdhV R;kr Mªkyk;lu ,Vh,e dkMZ
vk/kkjdkMZ iWudkMZ jks[k
250:

fujad

,dq.k 9990 :
,d viks ekskcbZy

fujad

;krhy fQAaA etdqj gs ueqn xkMhus
HkqlkoG rs eqca bZ vlk izokl djhr
vlrkauk js LVs tGxkao ;s.;kiqohZ
vkmVj o dks.khrjh vKkr pksjV;kus
R;kaps gkrkrhy eksckbZy pks:u usyk ek
iks vf/k lks js ukxiqj dk;kZ dMhy- tkdz-a 3884@2018 fnukad 005@2018
vUo;s Vikyk }kjs izkIr >kY;kus xqUgk
nk[ky

iksgok
842
tatkG
dj

,dq.k 11500:
fujad
,d lWelax da-pk eksckbZy
R;kr fle ua
7787963388]ft;ks fle
ua 7972057589
vk;,ebvk; ua
352720098214031
vlk fd 11]500@#
,dq.k 2]49]400:
fujad
ysMht ilZ R;kr jks[k
22]400#] ,d ,evk; da
eksckbZy fd 20]000#],d
lksU;kph psu vMhp rksGs
fd 100000#] ,d
lksU;kph vaxBh 10 xzWe fd
30000#]lksU;kP;k rhu
ckaxG;k 13 xzWe fd
40000#],d lksU;kps
ykWdsV psulg 7xzWe fd
20]000#],d tksM
gkrkrhy dMs fd 17000#
vlk ,dq.k 2]49]400@#

;krhy fQAaA etdqj gs tGxko rs cksnoM
vlk izokl dj.;klkBh js LVs tGxkao
cqdhax f[kMdhoj frdhV dkBr vlrkauk
vKkr pksjV;kus izok’;kaps xnhZpk Qk;nk
?ksoqu R;kaps ‘kVZP;k f[k’;krhy ueqn
eksckbZy eqn~nke yckMhus pks:u usyk
lnj ckcr fQ;kZnh ;kauh js iks pkSdh
tGxkao ;sFks rdzkj fnY;ko:u xqUgk nk[ky
v’;k izdkjs vkgs dh ;krhy fQAaA etdqj
ueqn xkMhus xkoh tk.;klkBh izokl djhr
vlrkauk js LVs HkqlkoG ;sFks R;kauk tkx
vkY;koj R;kaph ilZ pksjhlxsY;kps y{kkr
vkY;kus R;kauh js iks LVs [kaMok ;sFks rdzkj
fnyh vkgs o lnj ckcr fQ;kZnh ;kauh
bZeys Onkjs ekghrh fnY;kus xqUgk nk[ky
dj.;kr vkyk vkgs-

iksgok@
788
Bkdqj

vk;,ebvk; ua
86515803392179
2]
9769073839
8369984431 vlk
fd 9990@#

;krhy fQAaA etdqj gs ueqn xkMhus ‘ksxko
rs iq.ks vlk izokl dj.ksdkeh xkMhr p<r
vlrkuk dks.khrjh vKkr pksjV;kus xnhZpk
Qk;nk ?ksoqu R;kaps f[k’kkrhy ueqn ikWdhV
pks:u usysjs-iksLVs iq.ks ;sFkqu xqGu;kps dkxni=
vkY;kus vkt jksth xqUgk nk[ky-

eiksuk
86
oku[kMs

iksmifu
lkGad
q s
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चाळीसगाव
156/18
कलम 379
IPC

xqUgkizdkj
पाकीट

pksjh

ट्रे न नं. 12105
DN ववदर्भ

.05/05/18
00.30 वा

.08/05/18
18.55 वा

एक्सचे पुढिल

मनोहर माणीक

अज्ञात

गायकवाड वय 60
राह- नवव पेठ जोशी

रे .स्टे

कााँलनी जळगाव

fujad

एक ब्राउन रं गाचे वापरते

मधून कल्याण ते जळगाव असा प्रवास

1000/- रु (500+ 2)

NK 627
दं दी

करीत असतांना रे .स्टे .चाळीसगाव येथे

HDFC बाँकेचे ATM

कोणीतरी

काडभ, मोटार ड्राव्हहग

चाळीसगाव

नमद
ू ता.व वेळी व ठीकाणी यातील

फियाभदी हे नमूद ट्रे न चे जनरल कोच

पाकीट त्यात रोख

वर्भ धंदा- नौकरी

जनरल कोच

,dq.k 1000:

अज्ञात

चोरटयाने

गदीचा

िायदा घेवन
त्यांचे पाँन्टचे मागील
ु

लायसन्स ससव्हहल

खखशातील ठे वलेले नमुद पाखीट मूद्दाम

हााँस्पीटल जळगाव ZP

लबाडीने चोरून नेले

काडभ असा एकुण 1000/-

fQ;kZnhus vkt jksth fQ;kZn fnY;kus

चा माल

15

मनमाड
521/2018
कलम 379
र्ादवी

xqUgkizdkj
lks- exGlq=
pksjh

ट्रे न अप तपोवन
एक्स चे D/4 चे

. 04/05/2018
17.00 वा

08/05/2018
20.40 वा

बथभ नं. 9396

सुधधर मधुकर गांगुडे

अज्ञात

वय 41 वर्भ धंदा

कॉलोनी घर नं. 347

मनमाड येथुन

मनमाड व्ज नासशक

गाडी

एक मंगऴसुत्र सोन्याचे

बथभ वरुन मनमाड ते कल्याण असा आपले

वजन 25 ग्रॅम फकमत

नोकरी राह. हुडको

वरुन रे स्टे

यातील फियाभदी मजकुर हे नमुद ट्रे न कोच व

,dq.k 84000:

पत्नीसह प्रवास करीत असताना रे स्टे

75000/- रु तसेच दोन

मनमाड येथुन गाडी सुटल्यानंतर फियाभदी

टॉप्स 3 ग्रॅम सोन्याचे

याचे पत्नीचे लेडीज पसभ मध्ये ठे वलेली वरील

फकमत 9000/- रु असा

मो नं. 8983113272

वणभनाचा माल गदीचा िायदा घेवुन कोणीतरी

एकुण 84000/- रु चा माल

सट
ु ल्यानंतर

PN/546
बावस्कर

अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेल्याचे रे स्टे

कऴले

मनमाड येथुन गाडी सुटल्यानंतर कऴाले

वरुन कायदे सशर लेखी तक्रार ढदल्यावरुन
गुरनं. 521/2018 कलम 379 र्ादवी प्रमाणे
गुन्हा दाखल
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ukf’kdjksM
Vªsu ua- 11057
188@18
nknj ve`rlj
dye 379
,DLk~-ps dksp
Hkknfo
ua- ,l@7 e/;s
xqUgkizdkj
p<r vlrkauk
lks- iksr pksjh
uk0jksM

28-04-18
03-50 ok

08-05-18
20-02 ok-

lkS- lqjs[kk lnkf’ko
okMsdj o; 59 o"kZ
jkg- IykWV ua- 16]
x.ks’k dkWyuh
xksjh’kadj eaxy
dk;kZy;k ekxs vcaM
ukf’kd

अज्ञात

,dq.k 60]000:
,d lksU;kph iksr otu
2 rksGs fd- 60]000 :-

fujad

;krhy fQ;kZnh g;k ueqn rkjh[k osGh o iksuk
fBdk.kh ueqn Vªsu e/;s jsYos LVs’ku ;sFkqu 1033
uk-jksM rs /kqGs vlk izokl dj.;k djhrk eksgkGs
p<r vlrkauk fQ;kZnh ;kaph ilZph pSu
m?kMqu vkrhy lksU;kph iksr dks.khrjh
vKkr pksjV;kus izok’kh yksdkP;k xnhZpk
Qk;nk ?ksoqu eqn~nke yckMhus pks:u usyhjsiksLVs pkGhlxkao ;sFks fnY;ko:u xqUg;kps
dkxni= vkt jksth Vikykus izkIr xqUgk
nk[ky-

17

औरं गाबाद
352/18 u/s
379 IPC

xqUgkizdkj
पाकीट pksjh

रे स्टे जालना ट्रे न

तपोवन एक्स चे
कोच

डब्यात

नं.

असताना

03/05/18
15.30 वा.

08/05/18
00:06वा

D10

दत्ता सशवाजी सर्से

अज्ञात

ननरं क

पाकीट Axis चे ATM ,

वय 35 धंदा पोलीस
SRP रा. SRP ग्रप
ु 3

ATM काडभ, आधारकाडभ,

मो. नं. 9767050409

पोलीसचा I काडभ 2) रोख

जालना येथे फियाभदी याचे पॅन्टच्या मागील
खखशातील पाकीट

पॅन काडभ, मतदान काडभ,

SRP कॅम्प जालना

यातील फियाभदी हे नमुद ट्रे न ने जालना ते
मानवत रोड असा प्रवास करीत असताना रे स्टे

SBI चे ATM , HDFC चे

हवालदार बं. नं. 1135

चित

,dq.k 18000:

NK 652
गायकवा
ड

कुणी तरी अज्ञात

चोरट्याने गदीचा िायदा घेऊन चोरून
नेल्याचे लक्षात आले

रक्कम 18000/- रूपये

रे पोस्टे नांदेड जा. क्र. 2503/18 ढद. 05/05/18
अन्वये गुन््याचे कागदपत्र पोस्टे येथे टपाला
द्वारे प्राप्त झाल्याने
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औरं गाबाद
353/18 u/s
379 IPC

xqUgkizdkj
पाकीट pksjh

रे स्टे औरं गाबाद
मराठवाडा एक्स

02/05/18
18.05 वा.

08/05/18

खान साहे ब एम ए

00:44वा

खान वय 40 धंदा

मध्ये चिताना

अज्ञात

,dq.k 3700:
एक ब्राऊड रं गाची लेदरचे

सशक्षण रा. रहे मन

पॉकेट फक. 200/- रू. 2)

नगर नांदेड मो.नं.
8888875588.

500x7 नोटा 3) कलर

ननरं क

– नमुद ता. वेळी व ढठकाणी यातील फियाभदी हे

नमद
ु ट्रे न मध्ये चित असताना फियाभदी याचे

पॅन्टचे खखशातील पॉकेट कुणी तरी अज्ञात

रोख 3500/- रू. त्यात

WNK
1039
सशंदे

चोरट्याने गदीचा िायदा घेऊन चोरून
नेल्याचे लक्षात आले फियाभदी यानी सदरची

झेरॉक्स, पॅनकाडभ,

तक्रार

आधारकाडभ, ड्रायहहीग

रे पोस्टे नादे ड जा. क्र. 2505/18 ढद.

05/05/18 अन्वये गन्
ु ्याचे कागदपत्र पोस्टे

लायसन्स 4) माझे पत्नीचे

येथे टपाला द्वारे प्राप्त झाल्याने

आधार काडभ पॅन काडभ
पाकीग केल्याची पावती
असा एकुण 3700/- रू.
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औरं गाबाद
354/18 u/s
379 IPC

xqUgkizdkj
पसभ pksjh

.रे स्टे
औरं गाबाद

. 05/05/18
13.30 वा.

. 08/05/18
12.27 वा.

रे णूका कैलास गुन्डे
वय-26 , धंदा-

PFNO-2 ट्रे न

घरकाम , रा,-

तपोवन एक्स चे

पुन्डलीक नगर गल्ली

मूबई-नांदेड
D/4कोच मध्ये .
डब्यात चित
असताना

नं- 9 तळ
ु वा र्वानी
मंदीराच्या बाजल
ू ा
औरं गाबाद मो. नं.
9405118649

अज्ञात

,dq.k 16500:
एक पपभल रं गाची पसभ
सोन्याचे मंगऴसूत्र पाँन्डल

2.5ग्राँम फकमत-7500/-रू ,,,
सोन्याचे 72मनी वजन3.5ग्राँम

-8750/-रू ,

रोख -250/-रू

,dq.k
16500:

ननरक

नमुद ता. वेळी व ढठकाणी यातील फियाभदी

्या आपले पती सह त्याना

परर्नी जाने

असल्याने रे स्टे औबाद येथून नमद
ू गाडीचे

नमुद कोच मध्ये चित असतांना अज्ञात

चोरट्याने गदीचा िायदा घेवून त्याचे शोल्डर

पसभची चैन उघडून आतील पपभल रं गाची छोटी

पसभ त्यात नमूद वणभनाचे दागीने व रोख सह
चोरून नेले

रे पोस्टे नांदेड जा. क्र. 2509/18 ढद. 06/05/18

अन्वये गुन््याचे कागदपत्र पोस्टे येथे टपाला
द्वारे प्राप्त झाल्याने

WNK
1039
सशंदे
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औरं गाबाद
355/18 u/s
379 IPC

xqUgkizdkj
पाकीट pksjh

रे स्टे औरं गाबाद
PFNO-3 ट्रे न

. 03/05/18
15.30 वा

. 08/05/18
12.59 वा.

औरं गाबाद

शेख इरिान शेख

अज्ञात

अहे मद वय- 26धंदादगाभ रोड परर्नी

गाडीमध्ये

एक चााँकलेटी रं गाचा

ननरं क

चोरट्याने गदीचा िायदा घेवन
ू त्याचे नमद
ू

लायसन्स , ATM,

नं. 7385404451

वणभनाचा पाकीट कागदपत्र व रोख सह

BOIिोटो व रोख-150/-रू

चितांना

HC-650

येथून नमूद ट्रे न मध्ये चित असतांना अज्ञात

आधार काडभ , ड्राईहहीग

.

नमुद ता. वेळी व ढठकाणी यातील फियाभदी

यांना सेलू जाने असल्याने रे ल्वे स्टे शन औबाद

पाकीट त्यात पाँन काडभ ,

सशक्षक रा-काझी बाग

है द्राबाद पाँसेन्जर

,dq.k 150:

नकऴत चोरून नेले

एकून -150/-रू

फियाभदी याचे प्राप्त

झालेले फियाभद वरून नमूद प्रमाने गुन्हा
दाखल

रे पोस्टे नांदेड जा. क्र. 2502/18 ढद. 05/05/18
अन्वये गुन््याचे कागदपत्र पोस्टे येथे टपाला
द्वारे प्राप्त झाल्याने
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औरं गाबाद
356/18 u/s
379 IPC

xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

ट्रे न
LTTननजामबाद
EXPचे जनरल
डब्यातून रे ल्वे

. 06/05/18
01.30 ते

. 08/05/18
13.23 वा.

02/30 वा

मंगेश प्रकाशराव

अज्ञात

कदम वय-23धंदाबाबली ता धमाभताबाद

स्टे शन जालना

एक HTCपांियाभ रं गाचा

ननरं क

प्रवास करीत असता रे स्टे जालना येथून

गाडी सट
ू ताच अज्ञात चोरट्याने त्याच्या
हातातील नमूद वर्भनाचा व फकमतीचा
मोबाईल नकळत चोरून नेला

रे पोस्टे नांदेड जा. क्र. 2510/18 ढद. 06/05/18
अन्वये गन्
ु ्याचे कागदपत्र पोस्टे येथे टपाला

फकमत-17999/-रू

22

23

नांदेड

जयपरु -

ससकंदराबाद

0507/18
CCTNS NO
598/18 U/S
379 IPC

Exp ने पण
ु ाभ

xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

दरम्यान

- 08 /05/18
00.47 वा.

बैंगलोर EXP

0508/18
CCTNS NO
599/18 U/S
379 IPC

डब्बयातुन

मध्ये जनरल

उमाकांत र्ीमराव
फकडीले ,वर्े- 46, रा.

07/05/18
23.45 वा.

08 /05/18
03.25 वा.

मनोज S/O बाळीराम
चंदापुरे,वर्े-23,धंदासशक्षक,रा.ननमटे क

ता.ऊमरी,व्ज-नांदेड

असतांना रे .स्टे .

मो.. नं. 9067714246

रे .स्टे .नांदेड
दरम्यान

–,dq.k

17100:

सैमसंग कंपनीचा टै ब

द्वारे प्राप्त झाल्याने
ननरं क

प्रवास जयपुर -ससकंदराबाद Expने करीत

न.9657998043त्याचा
IMEI NO.
357646/05/411030/8
फकमंत 17100/-रू
अज्ञात

–,dq.k

12999:

सैमसंग कंपनीचा
मोबाईल त्यात व्जयो
कंपनीचे ससम
न.8208812756त्याचा
IMEI NO.
865405038692682,8654
05038692690 फकमंत
12999/-रू चा माल

वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील फि"
मजकुर हे कोटा राजस्थान ते नांदेड असा

त्यात Idea कंपनीचे ससम

पो.नऴे गाव,ता-

प्रवास करीत
परर्णी ते

अज्ञात

सलंबाऴवाडी

ते नांदेड

नांदेड

xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

07/05/2018
12:30 वा..

NK-255

औरं गाबाद ते नांदेड असा जनरल डब्यातून

BSNLचे ससम नं 9421668580/ IDEA NO7517076757त्याची एकून

सूटताच

नमुद ता. वेळी व ढठकाणी यातील फियाभदी हे

आपल्या समत्रासग नमूद ट्रे न ने यांना

826त्याचाIMEINO_3572
90060627813, /
357290060627821त्यात

मो. नं. 9130868826

येथून गाडी

17999:

मोबाईल िोन मााँडल
े नं

सशक्षन रा.मु पो,

.दरम्यान

–,dq.k

HC
979
पराळे

असतांना पुणाभ ते नांदेड दरम्यान झोप

लागल्याने त्यांचे झोपेचा िायदा घेवुन
कोणीतरी

अज्ञात

चोरट्यांने

लबाडीने त्यांचा टै ब चोरुन नेला
ननरं क

मद्द
ु ाम

वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील फि"
मजकुर हे बैंगलोर EXP मध्ये जनरल
डब्बयातुन प्रवास करीत असतांना रे .स्टे .
परर्णी

ते

रे .स्टे .नांदेड

दरम्यान

झोप

लागल्याने त्यांचे झोपेचा िायदा घेवुन
कोणीतरी

अज्ञात

चोरट्यांने

मद्द
ु ाम

लबाडीने त्यांचा टै ब चोरुन नेला वरुन
सबब अप. कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल

HC 979
पराडे
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नांदेड
0509/18
CCTNS NO
600/18 U/S
379 IPC

रे .पो.स्टे . नांदेड
PF No. 01 वर

08/05/17
02:00वा ते

र्ोलाशंकर रामननवार

08/05/17
11.10 वा.

03:00वा

बुकींग ऑिीस

12500:

एक सलनोवा कं. चा पांि-या

केशवपरु पोलीस

ओडािोन ससम काडभ नं.

ननरं क

येथे जाणेसाठी रे .स्टे . नांदेड येथे आले असता
त्यांचे समत्र हे PF No. 01 वरील बुकींग
ऑफिस जवळ झोपले असता त्यांच्या खखशात
ठे वलेला वरील नमुद वणभनाचा मोबाईल
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मुद्दाम लबाडीने

रू
नांदेड

रे .पो.स्टे . नांदेड

0510/18
CCTNS NO
601/18 U/S
379 IPC

PF No. 02 वर

25

xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

26

25/04/18
23:45वा

सय्यद शकील पाशा

08/05/18
12.38 वा.

वय 35 वर्भ हयव.

ट्रे न अजंठा

हयापार रा. बोधन ता.

एक्स. मधुन

ननझामाबाद व्ज.

उतरत असतांना

नांदेड

रे .पो.स्टे . नांदेड

0511/18
u/s 379
ipc cctns
no 602/18

PF No. 01 वर

अज्ञात

सशवम प्रकाश कापसे

. 08/05/18
13.05 वा.

युनननॉर ससम काडभ नं.
7794974274,
7801080579 व आयडडया
9912670192 फक. 8000/ रू
अज्ञात

वय 21 वर्भ हयव.

–,dq.k 6500:
एक सॅमसंग ग्राँड 2 कं. चा

मजुरी रा. र्ावसार

मोबाईल त्यात ओडािोन

नांदेड व्ज. नांदेड मो.

फक. 6500/ रू चा माल.

चौक तरोडा माकेट

xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

एक सॅमसंग ननओ प्लस
कं. चा मोबाईल त्यात

ननझामाबाद मो. न.
7801050579
.07/05/18
21:30वा

–,dq.k 8000:

ससम काडभ नं. 7219328397

न. 9623667397

HC
979
पराळे

ट्रे न सकाळी 06:00 वा असल्याने फियाभदी व

9761147597 व व्जवो
7020692543 IMEI No.
863448037521439/8634
48037521447 फक. 12500/

हार्रस मो. न.
8899612822

वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील फि"
मजकुर हे आपल्या समत्राबरोबरोबर परळी वै.

रं गाचा मोबाईल त्यात

चौकी जवळ व्जल्हा

xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

–,dq.k

माथुर वय 34 वर्भ धंदा
मजुरी रा. हार्रस

दरम्यान

जवळ

अज्ञात

चोरुन नेला
ननरं क

वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील फि"
मजकुर हे बासर ते नांदेड असा ट्रे न अजंठा

HC 614
कुळमेथे

एक्स. ने प्रवास करुन रे .स्टे . नांदेड PF No. 02

वर गाडी थांबली असता फियाभदी गाडी मधुन
उतरत असता कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने

गदीचा िायदा घेवुन फियाभदीचा वरील नमुद
वणभनाचा मोबाईल मद्द
ु ाम लबाडीने चोरुन नेला

वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील फि"
मजकुर हे रे .स्टे . नांदेड PF No. 01 वरुन

HC 979
पराळे

सशवाजी नगर येथे जात असतांना प्रवाशाच्या

गदीमध्ये त्यांच्या खखशात ठे वलेला वरील
नमुद वणभनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात
चोरट्याने

गदीचा

िायदा

घेवन
ु

मद्द
ु ाम

लबाडीने चोरुन नेला वरुन सबब अपराध
कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल
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