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

iks-LVsx-qj-ua

1 js-LVs ukxiqj

vi ua
488@18
dye 379
Hkknafo
xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

2 js-LVs ukxiqj

vi ua
489@18
dye 379
Hkknafo
xqUgkizdkj
ysMht ilZ
pksjh

3

cMusjk
190@18
dye 354
Hkk-na-ohxqUgkizdkj
fou;Hkax

xqUgk ?kMtkxk

xq-?kM-rkosG

xq-nk-rkosG

fQ;kZnhps uko

vkjksih

Vªsu ua]
12130
,ih- gkoMk
iw.ks ,dlps dksp uach- ,l –
cFkZ- ua- 56
o:u jsLVs
ukxiwj

23-03-18
ps 16-30
ok- njE;ku

06-04-18
ps 14-22
ok-

eul jatu lsBh
o; 34 o"kZ]
/kank [kktxh ukSdjh
jk- IykWV DOkkWVZj ua9]23]1 jst
a fgd
lsV [kMdh iw.sk
ukxiwj eks ua7040925352

vKkr

Vªsu ua]
12622
rkfeGukMw
,dl- ps
dksp ua-,l6 cFkZ- ua66 o:u
jsLVs ukxiwj

04-042018 ps
01-25
ok- njE;ku

06-042018 ps
14-51 ok-

’kSyk ’kehy ijfou
vgen o; 41
o"kZ] jk- 25
n’kk edku pSUUkbZ
eks ua988489860

vKkr

js-LVs-cMusjk
IyWVQkWeZ dz
2 oj

05-04-18
11-00 ok

06-04-18
01-40 ok

lkS f’kry lqfer iwjh
o; 20 o"kZ jkgekmyh tgkxhj rk
ft vejkorh eks ua
7030721164

,d
vuksG[kh
ble
ikf.k
ckWVy
fod.kkjk

xsyk eky

feGkyk
eky

gdhdr

riklh
veynkj

fujad ueqn rk- osGh o Bhdk.kh ;krhy fQ;kZnh
,d lWelax xWysDlh ÷ksM
gs ueqn Vªsu us jkgwydsyk rs iw.ks vlk
izkbZe 4 th- eksckbZy
izokl dfjr vlrkuk izoklk njE;ku xkMh
R;kr fle uajs-LVs- ukxiwj ;sFks vkY;koj fQ;kZnh gs
70409252] fdvkiyk eksckbZy cFkZOkj Bsowu ckFk:eyk
18]500@&#
xsys vlrk vkY;koj ikfgysoj eksckcFkZOJ fnlwu vkyk ukfg- dks.khrjh vKkr
pksjV;kus fQ;kZnh ;kaps xSjgtsjhpk Qk;nk
/ksowu js-LVs- ukxiwj ;sFkwu pks#u usyk vkgs
vls y{kkr vkys o#u uacjh xqUgk nk[ky
dj.;kr vkykVhi %& xwUg;kps dkxni¥ jsLVs vdksyk
;sFkwu Vikykus izkIr >kyso#u
,dq.k 9]500 :
fujad ueqn rk- osGh o Bhdk.kh ;krhy fQ;kZnh
,d czkmu jaxkph ysMht
gs ueqn Vªsu us fnYYkh rs pSUUkbZ vlk
gWMCkWx R;kkr eksVskjksyk daizokl dfjr vlrkuk izoklk njE;ku js-LVspk eksckby R;kr
ukxiwj ;sFks fQ;kZnh ;kaps ÷kskispk Qk;nk
vk;Mh;k fle ua/ksowu R;kaph ysMht gWMCkWx vkrhy
818999803
lkekuklg
dks.khrjh vKkr pksjV;kus
]9941095820 fdfQ;kZnh pks#u usyk vkgs vls y{kkr vkys
6000@&# ] uksdh;k dao#u uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr vkykpk eksck- fdVhi %& xwUg;kps dkxni¥ jsLVs o/kkZ ;sFkwu
2000:]ikWoj cWd fdVikykus izkIr >kyso#u
1000:]eks pktZj fd500: vlk ,dwu
9500: pk eky
,dq.k 18]500 :

fujad

fujad

?kVuk rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh g;k WPSI
vkiys irhlg ukxiwj ;sFks tkusdjhrk dksgjs
IyWVQkWeZoj clyys vlrk ,dk vuksG[kh
ikf.kckWVy fod.kk&;k blekus fQ;kZnh
eghysP;k dejsP;k [kkyP;k Hkkxkyk gkr
ykowu fryk yTtk mRiUu gksbZy vls d`R;
dsys rjh R;kps fo:/n dye 354 Hkk-n-ohizek.ks xqUgk nk[ky dsyk

4

- cMusjk
192@18
dye 392]
34
Hkk-na-ohxqUgkizdkj
tcjh pksjh

Vsªu o/kkZ
HkqlkoG
iWlt
sa j ps
ekxhy nqlÚ;k
MC;krqu js-LVscMusjk ;sFkqu
xkMh lqVrkp
vdksyk
,.MdMs

06-04-18
03-40 ok

06-04-18
12-42 ok

jkts'k e/kqdjjko isBs
o; 50 o"kZ jkgxksdqG dkWyksuh
panziqj ft panziqj eksua- 9011231099

6 QqV
,dq.k 55]000 :
fujad
maphpk ,d lksU;kpk xksQ otu 20
22 rs
xzWe
23
fd- 55]000 :
o"kkZpk
ble o
R;k lkscr
nksu ble

5

,dq.k 10]999 :

imei
no866255039411189,
866255039411197
,dq.k 2]000 :

xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

6

IO/
ASI/
476

idea9623621833 ideaxqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

7

vdksyk
302@18
dye 379
Hkk-na-foxqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

?kVuk rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs API
ueqn Vsªu e/kqu panziqj rs ’ksxkko vlk izokl
djhr vlrkauk js-LVs-cMusjk ;sFkqu xkMh lqVrkp
fru blekiSdh ,dkus laxuer d:u fQ;kZnh
;akps xG;krhy lksU;kpk xksQ tcjhus vks<qu
rksMqu pkyR;k xkMhrqu mr:u iGq.k xsyk-fVi%& lnj xqUgk gk js-iks-LVs-’ksxko ;sFkqu oxZ
gksoqu dkxni=s bZesyOnkjs izkIr >kY;kus nk[ky
dj.;kr vkykIO/
ASI

imei no-

Vªsu egkjk”Vª 06-04-18
,Dl- ps
ps osG ueqn
dksp uaukgh,l@4 e/kqu
js-LVsvdksyk
;sFkqu mrjr
vlrkauk-

06-04-18
ps 16-32
ok-

iq:”kksRre yq.kd.kZ vKkr
jkBh] o; 70 o”ksZ]
jk- galjkt VkWoj
ve`r okMh]
vdksyk-

,dq.k 5]000 :

,d OPPO da- pk
xksYMu jaxkpk eksckbZy fdafda- 5000@& :-

fujad

v'kkizdkjs vkgs dh] ueqn rk- osGh iksuk
o fBdk.kh fQ;kZnh ueqn xkMhus cMusjk rs 198
vdksyk vlk izokl d:u js-LVs- vdksyk
;sFks mrjr vlrkauk fQ;kZnhps ‘kVZps pOgk.k
f[k’kkrhy ueqn eksckbZy dks.khrjh vKkr
pksjV;kus pks:u usys o:u lcc vijk/k
dye 379 Hkk-na-fo- izek.ks nk[ky-

8

Vsªu ua12290 vi
nqjarks ,Dlps dskap ua,l@3 cFkZ
ua- 26 o:u
js-LVs- jfuax
xkMhe/;s

06-04-18
01-30 ok

06-04-18
07-14 ok

fouhrk jktkjke iky
o; 29 o"kZ jkgIykWV ua- 49
Hkxokuuxj iksLV
vkWQhl toH ukxiwj
eks- 9665073423

jks’ku
HkS¸;kyky
ckjeklh
o; 32
o"kZ jkbafnjkuxj
tkVrjksMh
jksM
vtuh
ukxiwj
vVd
06-4-18
ps 0714ok-

fujad

9 pkGhlxkao ट्रेन नं ११०७२
108@18 एक्स. च्या S/3
मध्ये
dye 379
Hkk-na-fo- रे .स्टे.पाचोरा ते

०५-०४-१८
१९.३० वा.

०६-०४-१८ चे
१२.२२ वा.

प्रशातं एस्वर बोरुडे
वय २० वर्ष राहभाद्गओन रोड पाचोरा
८१८०९४१३६७

अज्ञात

,dq.k 8]000 :
एक वववो कम.चा मोबाईल
पांढयाष रंगाचा Y-31
वक.८०००/-

मवनर् राजेश यादव वय
23वर्ष धदं ा व्यवसाय
रा.मक
ु ंु दवाडी
औरंगाबाद
मो.न.ं 988107308

अज्ञात

10

‘ksxkao
120@18
dye 354
Hkk-na-ohxqUgkizdkj
fou;Hkax

xqUgkizdkj
ekscbZy
pksjh

चाळीसगाव
दरम्यान.

euekM a
389@18
dye 379
Hkk-na-fo-

रे .स्टे. मनमाड
PF no.1/2
वर वेवटंग रूम
च्या जवळ

xqUgkizdkj
ikWdhV
pksjh

06/04/18 चे 06/04/18 चे
04.00 ते
08.01 वा
04.30
वा.दरम्यान

fujad

?kVuk rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh g;k PSI
ueqn xkMhus ukxiwj rs eqacbZ vlk izokl doGdj
djhr vlrkauk R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu
ueqn vkjksihus fQ;kZnh eghysP;k Nkrhyk gkr
ykowu fryk yTtk mRiUu gksbZy vls d`R;
dsys rjh R;kps fo:/n dye 354 Hkk-n-ohizek.ks xqUgk nk[ky dsyk –
fVi %& jsiksLVs HkqlkoG ;sFkqu xqUg;kps
dkxni= o vkjksihl vkt jksth jsiksLVs ykvk.kqu gtj dsY;kus xqUgk nk[ky-

fujad नमदू तारीख वेळी व विकाणी यातील वियाषदी

,dq.k 21]340 :
वनरंक
एक ग्रे रंगाचे जेन्स पॉकीट
तयात रोख 1,400/-रू.मतदान
काडष,आधार
काडष,पँनकाडष,पंजाब नेशनल
बँक व IDFC बँकेचे दोन
ATM व तसेच ओपो F 15+
कंपनीचा मोबाईल तयात
आयवडया,वोडािोन
वसम,IMEI
no.863795039234811वक.
19940/-रू.असा एकुण
वकं.21,340/-रू. चा माल.

मजकूर ह्या नमदू गाडीने प्रवास करीत असताना
नमदू िीकानाद्र्मम्यान तयांचा मोबाईल कोणीतरी
अज्ञात चोरटमयाने चोरून नेलेबाबत वियाषद वदल्याने
दाखल.

पोहवा
७०८
भावसार

-वरील ता वेळी व विकाणी यातील वि म हे PN/
वद.05/04/2018रोजी ट्रेन न.ं 17058 अप देववगरी 1147
एक्स ने रे .स्टे. औरंगाबाद ते मनमाड असा प्रवास बडे
संपल्यानंतर ते तयाच्या मोिमया वडीलाची वाट
बघण्याकररता PF no.1/2 वर वेवटंग रूम च्या
जवळ वाट बघत असतांना तयांना झोप आली व
तयाच्या झोपेचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात
चोरटमयाने मद्दु ाम लबाडीने तयाचे वरील वणषनाचे
पाकीट चोरून नेले आहे सबब अपराध
ग.ु र.नं.389/2018 कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल
वियाषदी हे समक्ष पो.स्टे.ला येवनु लेखी वियाषदी
वदल्यावरून मा. प्रभारी अवधकारी सो.यांचे
आदेशांन्वये नंबरी क्रमांकाने गन्ु हा दाखल

11

euekM a
390@18
dye 379
Hkk-na-fo-

ट्रेन न.ं 12132 05/04/2018
अप साईनगर चे 23.15वा.
दादर एक्स. चे
कोच नं. S/1
xqUgkizdkj रे स्टे कोपरगाव
eksckbZy pksjh येथे गाडी
थांबल्यानंतर

12

euekM
392@18
dye 379
Hkk-na-fo-

06/04/2018
चे 15.05 वा

अज्ञात
vxnfd’kksj
ckyhdnkl ukbZd
o; 51 o”ksZ] jk‘kkgh fn{khr
fcYmhax lkbZ flVh
usoykjksM dksijxkao

,dq.k 6]799 :
एक मायक्रोमॅक्स कं.चा
पांढऱ्या रंगाचा मोबाईल तयात
आयडीयाचे वसम नं.
7721099824 तयाचा IMEI
No. 911396407142366
वकमतं 6799/-रू,चा माल

le’kkn eksgEen vKkr
vyh o; 30 o”ksZ]
jk- cMh dynh
iksLV ykyckx ftnjHkaxk fcgkj eks
8767114168

,dq.k 8]000 :

Vªsu 11062
iou ,Dlps dksp ua,l@3 e/kqu
js-LVs- euekM
;sFks

04-04-18
01-30ok--

06-04-18
ps 22-45
ok-

13 vkSjaxkckn a ट्रेन
265@18 ववजयवाडा
dye 379 वशडी एक्सने
Hkk-na-fo- प्रवास करताना

वद.
08/03/18 चे
वेळ नमदु
नाही

वद. 06/04/18 डी. व्ही रमेश S/O
चे 13.33 वा. कोिे श्वर राव रा. D.
NO 16-2-34/2
सदंु रामअल्ली कालनी
सलीपेट, टेनल गंटु ु र
(DT) आध्रप्रदेश
522201 मो. नं.
9704693861,
9642043781.

xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh
.

अज्ञात

,d ysuksoks da- ika<Ú;k
jaxkpk eksckbZy fle ua8433942566 fdafda- 8000@& :-

,dq.k 9]999 :
एक oppo A37 गोल्ड रंगाचा
.
7780389862 IMEI NO
1) 864216031609958 2)
864216031609941. वक.
9999/- रू.

वरील ता वेळी व विकाणी यातील वि म हे आपली ASI/79
डयटु ी संपवनु कोपरगाव येथे घरी जाणेसािी नमदु 2 सरु नार
ता. व विकाणी नमदु ट्रेन ने वशडी ते कोपरगाव
असा प्रवास करीत असतांना गाडी कोपरगाव येथे
थाबं ली असता तयाचे लक्षात आले की, सदर
गाडीत प्रवाशी लोकांचे गवदषचा िायदा घेवनु
तयांचा वरील नमदु वणषनाचा मोबाईल कोणीतरी
अज्ञात चोरटमयाने मद्दु ाम लबाडीने चोरून नेला
यावेळी पो ना. 97 श्री भावसार यांनी वशडी येथनु
गन्ु हयाचे कागदपत्र घेवनु पो स्टे ला हजर के ल्याने

fujad

v'kkizdkjs vkgs dh] ueqn rk- osGh lQkS
o fBdk.kh fQ;kZnh ueqn xkMhus izokl 122
izokl d:u js-LVs- euekM xa ;sFks xkMh Bkdqj
mHkh vlrkauk fQ;kZnhps ‘kVZps f[k’kkrhy
ueqn eksckbZy R;kaph utj pqdowu dks.khrjh
vKkr pksjV;kus pks:u usys o:u lcc
vijk/k dye 379 Hkk-na-fo- izek.ks
nk[ky-

वनरंक नमदु ता वेळी व विकाणी यातील हे नमदु ट्रेन ने HC 743
प्रवास करीत असताना परतरु ते जालना दरम्यान टेकाळे
तयाचा नमदु मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरटमयानी
चोरून नेला बाबतची लेखी तक्रार वदले वरून 379
IPC प्रमाणे गन्ु हा दाखल.

14

ukansM
Cr no.
395/18 u/s
379 IPC

xqUgkizdkj
ekscbZy
pksjh

15

ukansM
Cr no.
396/18 u/s
379 IPC

xqUgkizdkj
ekscbZy
pksjh

16

ukansM
Cr no.
397/18 u/s
379 IPC

xqUgkizdkj
ysMht ilZ
pksjh

रे स्टे नादं डे PF वद. 04/04/18
no. 1 ट्रेन
चे 07.30 वा.
अमृतसर
दरम्यान
एक्सचे
गाडीतनु उतरत
असताना

वद.
06/04/18चे
11.15 वा

हररश्चद्र्ं वप. माधवराव
बा-हाळीकर वय 38
वर्े धँदा ववकल
रा.चंद्र्मनु ी नगर काब्दे
हॉस्पीटलच्या मागे
नांदडे मो. नं.
9403193907,
9403138719

अज्ञात

,dq.k 11]000 :
एक सँमसंग कंपनीचा मोबाईल
मॉ.न.ं J 26 तयात Idea चे
वसम नं.9970650046 , Jio
चे वसम नं. 8830550840 ,
IMEI
no.352801087825662,
. 11,000/-रु.

वनरं
क

वरील . वेळी व िीकाणी यातील वि" मजकुर हे HC 614
ट्रेन अमृतसर एक्स गाडीने अकोला ते नांदडे असा कुलमेथे
प्रवास करुन रे स्टे
PF no. 1 वर उतरत
असताना तयांचे वखशातील मोबाईल कोवणतरी
अज्ञात चोरटमयाने गदीचा िायदा घेउन चोरुन नेला
आहे वरुन सबब अप. कलम 379 IPC प्रमाणे
दाखल.
उशिराचे कारण
वियाषदी यानं ी आज रोजी पोस्टे ला
येउन लेखी वियाषद वदल्याने

ट्रेन कोल्हापरु वद. 24/02/18
नागपरु एक्सचे चे 03.30 ते
कोच S/2 बथष
04.00वा.
न.ं 16 वरुन
दरम्यान
रे स्टे पणु ाष येथे
ट्रेन उभी
असताना

वद.
06/04/18चे
11.40 वा

हेमंत पांडुरंग काशीर
वय 32 वर्े धँदा
नोकरी रा. ईदीरा
ं गांधी
वाडष ता. वहगं णघाट
वज. वधाष मो. नं.
8602139537

अज्ञात

,dq.k 21]000 :
एक सँमसंग कंपनीचा मोबाईल
तयात Vodafone चे वसम नं.
9503521011 , .
8000/-रु. सँमसगं कंपनीचा
मोबाईल वसम नसलेला
वक.13000/-रु. आधार
काडष(पतनीचे काकुचे
वस्वताचे) , HDFC बँक
ATM असा एकुण वक. /21000 रु.चा माल

वनरं
क

वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील वि" मजकुर हे NK
तयांचे पतनीसह ट्रेन कोल्हापरु नागपुर एक्सने परली 971
ते वधाष असा प्रवास करीत असताना तयांचे झोपेचा वडतकर
िायदा घेउन कोवणतरी अज्ञात चोरटमयाने रे स्टे पणु ाष OP पणु ाष
येथे ट्रेन थांबली असताना तयांचे पतनीची नमदु पसष
मद्दु ाम लबाडीने चोरुन नेला आहे वरुन सबब अप.
कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल
उशिराचे कारण
रे पोस्टे अकोला येथील जा.क्रं.670/18
वद.25.02.18 अन्वये आज रोजी रे पोस्टे नांदडे
येथील आ.क्रं.342/18 वद.06.04.18अन्वये
गन्ु हा दाखल

ट्रेन हैद्र्ाबाद वद. 22/02/18
अजमेर एक्स चे 02.50 वा.
चे कोच नं.S/5
दरम्यान
बथष नं. 77
वरुन रे स्टे पणु ाष
येथनु गाडी सरुु
होताच

वद.
06/04/18चे
17.28 वा

शेख अब्दल
ु कादर
वगल्हानी वय 34 वर्े
धँदा सेल मंनेजर
रा.जयानामला
खदु रवाडी डन्कारोड
ववजयवाडा 7
वज.वक्रष्णा (AP) मो.
न.ं 9059264888

अज्ञात

,dq.k 46]000 :
वनरं
एक लेडीज पसष तयात एक
क
रे डमी कंपनीचा मोबाईल
तयातAirtel चे वसम नं.
9000756545 वक. 10000,
Gionee कंपनीचा मोबाईल
तयात Vodafone वसम
न.ं 9642445951
वक.6000/-रु., SBI,
HDFC, आंध्रा बँकेचे
ATMकाडष, रोख 30000/रु. असा एकुण 46,000/-रु.
चा माल.

वरील . वेळी व िीकाणी यातील वि" मजकुर हे NK
तयांचे पतनीसह ट्रेन हैद्र्ाबाद अजमेर एक्स गाडीने 971
वसकंदराबाद ते अजमेर असा प्रवास करीत वडतकर
असताना तयांचे झोपेचा िायदा घेउन रे स्टे पणु ाष OP पणु ाष
येथनु गाडी सरुु होताच तयाच
ं े पतनीची लेडीज पसष
कोवणतरी अज्ञात चोरटमयाने चोरुन नेला आहे वरुन
सबब अप. कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल
उशिराचे कारण
रे पोस्टे अकोला जा. क्रं.622/18 वद.
22.02.18 चे कागदपत्र रे पोस्टे नांदडे
आ.क्रं. 343/18वद. 06.04.18
अन्वये गन्ु हा दाखल करणे कामी
वदल्याने
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yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy nk[ky vlysY;k exZ ckcrph ekghrh %&
va js-iks-LVsdz1 a नांदडे
-

exZ dz-a
dye
AD no.
35/18 us
174 crpc

e;r ?kM-tkxk

e;r ?kMe;r nk[kfQ;kZnh@ [kcj
e`rdkps uko
rk-osG
rk-osG
ns.kkj
सरकारी दवाखाना वद .05.05.18 वद. 06.04.18 ऑन डमयटु ी डॉक्टर तक
कावशनाथ
ु ाराम
ववष्णपु रु ी नादं डे
चे 19.15 वा. चे 12.20 वा. ववष्णपु रु ी दवाखाना गायकवाड वय 80 वर्े
दरम्यान
नादं डे
रा.अन्नाभाउ सािे नगर पणु ाष
वज. परभणी

gdhdr
नमदु ता वेळी व विकाणी यातील मयत इसम हा रे स्टे
पणु ाष येथे वद.31.03.18रोजी तपोवन एक्स मधनु पडुन
जखमी झाल्याने तयास सरकारी दवाखाना ववष्णपु रु ी
नांदडे येथे भरती के ले असता और्धउपचारा दरम्यान ते
मरण ikoyk

riklh
veynkj
HC 979
पराळे

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh
v-dz-

js-iks-LVs ps uko Xkq-ja-ua- o dye

‘ksaxko

vi dza- 120@18 dye 354 Hkknafo

vkjksih vVd fnukad o osG
vVd rk-osG 06-4-18 ps 07-14ok

vkjksihps uko
jks’ku HkS¸;kyky ckjeklh o; 32 o"kZ jk- bafnjkuxj tkVrjksMh jksM vtuh ukxiwj vVd
06-4-18 ps 07-14ok-

