
yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy nk[ky Hkkx 1 rs 5 [kkyhy xqUgs fnukad   14-03-2018 

v- 

Ø 

iks-LVs- 

x-qj-ua 

xqUgk ?kM- 

tkxk 

xq-?kM-rk- 

osG 

xq-nk-rk- 

osG 

fQ;kZnhps uko vkjksih xsyk eky feGkyk 

eky 

gdhdr 

 

riklh 

veynkj 

1 o/kkZ 

155@18 

d 379 

Hkknaoh 

xqUgkizdkj  

eksckbZYk 

pksjh 

Vªsu ua 12406 

xksaMokuk 

,Dlps 

ekxhy 

tujy 

dkspe/;s jsLVs  

o/kkZ ;sFkqu 

xkMh lqVys 

uarj 

12@03@1

8 ps 13-30 

ok njE;ku 

14@03@

18 ps   

00-30 ok 

Eakxy iqaMh oekZ 

o; 40 o"kZ  jkg 

xoGhiqjk  

cMusjk ft 

vejkorh 

vKkr ,dq.k 14]400:- 

,d vksIiks daiuhpk 

eksckbZy R;kr ftvks fle 

ua8459796104 IMEI 

NO 

865165031176857 

885165031176840 
fdaer 14]400@# 

fuja
d 

;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus Xokyhvj 

rs cMusjk vlk izokl djhr vlrkauk 

R;kph utj pqdoqu dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus R;akps iWUVps f[k’kkr Bsoysyk 

ueqn eksckbZy R;kaph utj pqdoqu 

pks:u usY;kph rdkzj jsiksLVs cMusjk ;sFks 

fn 13@03@18 jksth fnys o:u lnj 

xqUg;kps dkxni= bZ&esyn~okjs izkIr 

>kys o:u ueqn xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk 

iksgok 

214 

usokjs 

2 vdksyk 

220@18 

dye 379 

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj   

VªkWyh cWx 

pksjh 

Vªsu ua- 12135 

iq.ks ukxiqj 

,Dl- ps dksp 

ua- ,l@9 cFkZ 

ua- 3] 4 o:u 

js-LVs vdksyk 

;sFks letys- 

14@03@18 

ps osG ueqn 

ukgh- 

14@03@1

8 ps 15-

05 ok- 

feuk izfni tks’kh 

o; 56 o”ksZ] 166 

f’kokth uxj IykWV 

ua- bZ@2 dkapu 

uxj] ukxiqj- 

vKkr- ,dq.k 95000 :- 

,d dkG;k jaxkph VªkWyh cWx 

R;kyk lksusjh fQrk ykxysyh 

R;kr lks- ckaxM;k 20 xzWe 

fda- 50000 :] lks-pSu 10 

xzWe fda- 25000 :] lks- 

dkukrys 3 xWze fda- 5000 

:] lks-vaxBh 2-5 xWze fda- 

5000 :] jks[k 10000 :] 

vl ,dq.k 95000 :  

fujad v'kkizdkjs vkgs dh] ueqn rk- osGh o fBdk.kh 

;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus iq.ks rs ukxiqj 

vlk izokl dfjr vlrkauk js-LVs- vdksyk 

njE;ku R;kaph ueqn   VªkWyh cWx vkrhy 

lkekuklg dks.khrjh vKkr pksjV;kus Pkks:u 

usyso:u dye 379 Hkk-n-fo- izek.ks lcc 

vijk/k nk[ky- 

iksuk 

930 

pOgk.k 

3 pkGhlxkao 

.80/18 US 379 

IPC 

xqUgkizdkj  

ysMht ilZ 

pksjh 

टे्रन न.11057 

DN अमतृसर 

एक्स कल्याण त े

धुळे कोच नं 

s/11 बर्थ नं 60 

वरून 

14/03/18 च े

07.30 वा. 
 

14.03.18  

19.12 वा . 

 

कुमारी पूजा ननबंा 
पाटील वय २४ वर्षे 

व्यवसाय – 

शिक्षण राह-90 A 

पुरुर्षोत्तम नगर 

राममंदिरासमोर 

िेवपूर धुळे ता. 
जजल्हा धुळे  

मो.नं9423918877 

आधार कार्थ नंबर 

9070661217 

 

अज्ञात ,dq.k 24850 :- 

एक लेर्ीज पसथ त्यात िोन 

मोबाईल 1) samsang 

j7कंम्पनीचा पांढरा मोबाईल 

ककमंत २१५००/-त्यात शसम 

9421044584,9689128906 

IMEI NO 

352116065503797/352117

065503795 2) INTEX 

कंपनीचा  मोबाईल ककंमत 

३३५०/- त्यात सीम नंबर 

8208747474 व  IMEI no 

911499651098461,. असा 
एकुण24850/ रू.चा माल 

 

निरंक  

 

नमूि ता वेऴी व दिकणी यातील कियाथिी हे 

नमुि गार्ी ने कल्याण  ते धुळे  असा कोच 

नं.S/11बर्थ नं.60 वरून प्रवास कररत 

असताना रे.स्टे. शिरूर् येरे्  जाग आल्याने 

समजले कीत्यांची  लेर्ीज पसथ आतील 

मोबाईलसह कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

त्यांचा झोपेचा िायिा घेवुन मुद्दाम लबार्ीने 

चोरून नेला आहे.  

 

पो.ना. 
797 

वसावे 
 
 



4 मनमार् 

295/2018  

कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj  

ilZ pksjh 

टे्रन नं  12130 

हावर्ा पुणे  

एक्सप्रेसचे 
कोच नं S/7  

बर्थ नं 66 

वरुन प्रवास 
करीत असताना 

रे.स्टे 
कोपरगाव येर् े

दि. 
10/03/2018 

चे वेळ नमुि 
नाही 

दि. 
14/03/201

8 च े   
वा. 

विृाली ववजय 
कुलकणी वय 51 

वर्षथ रा.  गोखले 
नगर पुणे  मो. नं 

9823044708 

अज्ञात ,dq.k 12500 :- 

एक पसथ त्यामध्ये चश्मा 
नतकीट सॅमसंग कं. चा  

मोबाईल त्यामध्ये  शसम न ं
9660487727, imei no 

355649086989931,  

355649086989949 ककमत 
10000  रु चा व रोख  2500 रु 

असा एकुण 12500  रु 

निरंक  

 

वरील  तारखसे  वळेी  व दिकाणी  यातील 
कियाथिी मजकुर हे  िेगाव ते पणेु असा प्रवास 
करीत असताना  रे.स्टे कोपरगाव येर् े त्याची  
लेर्ीज पसथ आतील  सामानासह कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्यान े   मुद्दाम लबार्ीने  चोरुन  
केली  

पो.हवा 
/ 185 

जाधव 

5 ukf’kdjksM 

97/18  

379 IPC 

xqUgk izdkj  

lksU;kps 

eaxGlq= 

pksjh 

vi lsokxzke 

,Dlizsl ps 

dksp ua- 

,l@6 o:u 

js-LVs- js-LVs-

uk-jksM 

vkY;koj   

14-2--18 

ps 08-00 

ok-  

 

14-03-18 

ps 09-50 

ok-  

fd'kksj eaxy 

Hkks;j o;- 69 

o”kZ jk- f’kon’kZu 

dks-vkWi gkW 

lkslk;Vh  fejk 

jksM ft-Bk.ks 

अज्ञात ,dq.k 93]000 :- 

lksU;kps eaxGlq= nksu injh 

dkGs e.kh o lksU;kps e.kh 

otu 31 xzWe 

,dq.k %& 93]000 #i;kpk   

fujad ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn xkMhus R;kaps 

iRuhlg ukxiqj rs nknj vlk izokl dfjr 

vlrkauk fQ;kZnh ;kaP;k >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pskjV;kus fQ;kZnh ;kaph 

cktql ueqn o.kZukaph cWx vkrhy lksU;kP;k 

nkfx.;klg eqnnke yckMhus pks#u usyh 

vkgs-  

iksgok-

251 

,l-vkj-

dqyd.khZ  

6 इगतपरुी 
62/18 

कलम 379 

भा.ि.वव 

xqUgkizdkj  

eksckbZYk  

pksjh   

-   गाडी नं 

11072 अप  

कामायणी एक्स चे 

रिझर्वेशन कोच 

मध्ये 

13/03/18 चे 

21.15 र्वा 

14.03.18 

01.27 

कुणाल सनुनल बरे्व 

र्वय २६ व्यर्व िेल्र्वेत 

नोकिी CAND W 

कुलाा िाह – िमाबाई 

आंबेडकि कॉलनी 

इगतपिुी नि नानशक 

मो नं 9209315768 

  

अज्ञात 

 

,dq.k 15000 :- 

,d vksIiks da-eksckbZy fle ua- 

9930039301 IMEI NO 

863711032659235] 

863711032659227 fd- 

15000 : 

ननिंक 

 

र्वरिल ता.रे्वळी र्व निकाणी यातील नियाानि मिकुि 

ह ेइगतपिुी ते LTT असा प्रर्वास रिझरे्वशन डब्यातनु 

किीत असतांना कासािा TGR3 येथे गाडी उभी 

असतांना तयांनी तयांचे निशातील र्वि नमिु मोबाईल 

पाहता तो आढऴुन न आल्याने  कोणीतिी अज्ञात 

चोिट्याने मधु्िाम लबाडीने चोरुन नेले  

पो. ना 

764 िाधर्व   

7 vkSjaxkckn 

गिुन 208/18 

कलम 379 

IPC प्रमाणे - 

xqUgkizdkj  

eksckbZYk 

pksjh 

    - टे्रन पणेु 

ननिामाबाि 

पैसेंिि टे्रन न 

51421 कोच न. 

S/1 बथा 48 

र्वरून चालु टे्रन 

मधनु  

14.03.2018 

चे 5.45र्वा. 

.14.03.20

18 चे 

08:18र्वा. 

             --ननतीन 

शिििार्व र्वानिेडे र्वय 

45 र्वर्षे िा. सेन्ट्ट्रल 

एक्साईि क्र्वांटाि न. 

20/2 नसडको टाउन 

सेंटि औिंगाबाि मो. 

नन. 7507884985 

-अज्ञात          ,dq.k 15]000:- 

एक सॅमसंग J 7  गोल्डन िंगाचा 

मोबाईल िोन नक. 15000/- 

रूपये 

--

ननिंक 

 र्विील ता रे्वळी र्व िीकाणी यातील नियाािी नामे 

ननतीन शिििार्व र्वानिेडे ह ेपणेु ननिामाबाि पैसेंिि 

गाडीने नि. 14.03.2018 िोिी प्रर्वास किीत 

असतांना तयांचे बथार्वि चािजगंला लार्वलेला 

सॅमसंग J 7  गोल्डन िंगाचा मोबाईल  िोन कोणी 

तिी अज्ञात चोिट्याने तयांचे झोपेचा िायिा घेत 

चोरून नेला  

-- HC 

187  



8 ukansM 

Cr no. 
314/18 
u/s 379 

IPC 
 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

िेस्टे नांिडे PF 

no. 2 र्वि टे्रन 

काचीगडुा 

अकोला 

ईटंिनसटी एक्स ने 

नांिडे ते र्वानशम 

िाणािी 

13/03/18चे 

13.30 र्वा. 

ििम्यान 

14/03/18 

चे 13.07 

र्वा. 

पिरे्वििान हसनिान 

र्वय 19  र्वर्षे व्यर्व 

नशक्षण िा. ििुबेनगि 

महबेनुबया कॉलनी 

िगेलुि नाका नांिडे 

मो. नं. 

8888523654 

अज्ञात ,dq.k 4]999:- 

MI कंपनीचा मोबाईल मॉ.नं. 

5Aतयात Jio च ेनसम नं. 

8766808465, Idea च ेनसम 

नं 8888523675, IMEI no. 

517122192467361801, 

तयाची नक.4999/-रु. 

ननिंक र्विील ता. रे्वळी र्व िीकाणी यातील नि" मिकुि ह े

तयांचे आतयाला नांिडे त ेर्वानशम िाण्यासािी  टे्रन 

काचीगडुा अकोला ईटंिनसटी एक्स ने सोडण्यासािी 

आले असता नि. यांचा नमिु र्वणानाचा मोबाईल 

पँटच्या समोरिल निशातनु गिजचा िायिा घेउन 

कोणीतिी अज्ञात चोिट्याने  चोरुन नेले आह े 

उशिराचे कारण 

नियाािी ह ेआि िोिी समक्ष पोस्टे ला येउन चोिी 

झाले बाबत लेिी नि. निल्याने  

 

WNK 

716 

 सौ 

किम 

9 ukansM 

Cr no. 
315/18 
u/s 379 

IPC 
 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 

िेस्टे पिभणी 

येथनु     

            

       कोच 

नं.S/7  बथा 

नं.61 र्वि 

डब्यामध्ये चढत 

असताना 

नि. 

12/03/18चे 

19.10 र्वा. 

ििम्यान 

नि. 

14/03/18 

चे 15.22 

र्वा. 

कोमल प्रल्हाििार्व 

िुले र्वय 20  र्वर्षे िा. 

नशर्विाम टॉकीि 

िर्वळ नशर्विाम नगि 

पिभणी   . नं. 

9527678926 

अज्ञात  ,dq.k 1]000:- 

एक लाल िंगाची पसा तयामध्ये 

िोि 1000/- रु. आधाि काडा, 

मतिान काडा      1000/- रु. 

चा माल 

ननिंक र्विील   . रे्वळी र्व िीकाणी यातील नि" मिकुि ह े

पिभणी ते औिंगाबाि िाणे किीता टे्रन  नंिीग्राम 

एक्सचे  कोच नं.S/7  बथा नं.61 र्वरुन प्रर्वास किणे 

कामी िेस्टे पिभणी येथनु डब्यामध्ये चढत असताना 

तयांची पसा गिजचा िायिा घेउन कोणीतिी अज्ञात 

चोिट्याने  चोरुन नेले  

उशिराचे कारण 

िेपोस्टे औिंगाबाि येथील िा.कं्र. 810/18 

नि.13.03.18 अन्ट्र्वये  

HC 

325 

िारुिी 

10 ukansM 

Cr no. 

316/18  u/s 

379 IPC 

xqUgkizdkj 

ikWdhV pksjh 

 

िेस्टे           

PF no. 1 

बकुींग ऑिीस 

िर्वळ नतकीट 

घेण्याच्या िांगेत 

उभ ेअसताना 

नि. 

14/03/18चे 

17.15 र्वा. 

ििम्यान  

नि.                                                                        

14/03                

/18 च े

18.22 र्वा.        

ब     ब्रम्हम धमाापिुी 

आर्वसलुा वय 49  

र्वर्षे धँिा सोन्ट्याचे 

कािानगि िा.H no. 

3-80 नढंगापिु   . 

कामािेड्डी तेलंगाणा 

मो. नं. 

9848237866  

अज्ञात    ,dq.k 56]241:- 

एक ब्राउन िंगाचे पाकीट तयामध्ये 

िोि 19,500/- रु. सोन्ट्याचे 

क्र्वाईन (नशक्का) र्विन 11 gm 

664 नमली नक. 36,741/-रु. 

HDFC, SBH, Axis  बँकेचे 

ATM काडा, HDFC चे के्रडीट 

काडा,  आधाि काडा, पँन काडा,  

एकुण 56241/- रु. चा माल 

ननिंक  र्विील ता. रे्वळी र्व िीकाणी यातील नि" मिकुि ह े

टे्रन नगिसोल निसापिु एक्स गाडीन े नांिडे ते 

कामािेड्डी िाणे किीता िेस्टे नांिडे चे PF no. 1 

बकुींग निडकीचे िांगेत  नतकीट घेत असताना 

तयांचे पँटचे पािीमागील निशातील नमिु पाकीट 

नकळत गिजचा िायिा घेउन कोणीतिी अज्ञात 

चोिट्याने  चोरुन नेले आह े 

WASI 

79 सौ. 

मेलिेिे

र्वाि 

11 ukansM 

317@18 

dye 379 

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj   

eksckbZy 

pksjh 

Vªsu vdksyk 

iq.kkZ xkMhps 

tujy 

dkspe/;s js-LVs-

fgaxksyh rs 

oler njE;ku 

14-03-18 

osG ueqn 

ukgh- 

14-03-18 

21-08 ok 

lsok ;ksxh ijes 

o; 31 o”kZ /kank 

uksdjh jk- IykWV 

ua- 6128 ,,l 

jktquxj 

dksadViYyh 

gSnzkckn eks-ua- 

8333828553 

vKkr- ,dq.k 7000 :- 

,d jsMeh da-eksckbZy ekW-ua- 

jsMeh 2 fle ua- 

7013942588] 

949474748 fd- 7000 

:  

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

ueqn xkMhus vdksyk iq.kkZ vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklknjE;ku dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksowu R;kapk 

ueqn eksckbZy pks:u usyk- 

iksuk 

688 

tksxnaM 



 

yksgekxZ ukxiwj Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUgs %& 

 

 

 

 

 

ftY;krhy nk[ky exZ ckcr ekfgrh 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh                              

 

 

 

 

 

v- 

Ø 

iks-LVs- 

x-qj-ua 

xqUgk ?kM- 

tkxk 

xq-?kM-rk- 

osG 

xq-nk-rk- 

osG 

fQ;kZnhps uko vkjksih xsyk eky feGkyk 

eky 

gdhdr 

 

riklh 

veynkj 

1           

va

-

dza

- 

js-iks-LVs- exZ dza-

dye 

e;r ?kM-tkxk e;r ?kM-      

rk-osG 

e;r nk[k- 

rk-osG 

fQ;kZnh@ [kcj 

ns.kkj 

e`rdkps uko gdhdr riklh 

veynkj 

1 xksafn;k 12@18 

dye 174 

tkQkS 

js-LVs-dkVh 

fcjlksy 

14-03-18 ps 

20-35 ok 

iqohZ 

14-03-18 ps 

21-55 ok  

vkWu M;qVh MOs 

dsVh,l-xksafn;k 

vkuan xksikyjko 

xMokoys o; 50 o”kZ jk- 

cktkj Vksy dkVh rk-ft 

xksafn;k 

ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy e;kr ble ;kl 

vkS”k/kksipkj dkeh Hkjrh dsys vlrk mipkj njE;ku 

ej.k ikoyk- 

eiksgok 

1002 

esgj 

2 इगतपुरी 
 

09/18 

कलम 174 

CRPC  

  ग्रानमण रूग्णालय 

ईगतपिुी 

 

14/03/18 च े
10.00 

14/03/18 च े
16.18 

आन ड्यटुी र्वैद्यनकय 

अनधकािी ग्रानमण 

रूग्णालय ईगतपिुी 

 

अशेश िंिन िबेु र्वय  29 र्वर्षा 

िाह. गोििपिु कॉलनी गुरूद्वािा 

िर्वळ िबलपिु मध्य प्रिेश 

- नमिु ता र्वेळी र्व निकाण यातील मयत इसम हा तयाचे 

परिर्वािासह मुंबई िात असतांना   प्रर्वासा ििम्यान तयाची 

प्रकृती नबघडल्याने तयास और्षध उपचाि कामी ग्रानमण 

रूग्णालय इगतपिुी येथे नेले असता मा. र्वैद्यकीय अनधकािी 

सो. यांनी मयत घोनर्षत केले.सिि मयत इसम हा कोणतयातिी 

निघा आिािाने मिण पार्वला  

पो.हर्वा 29 

िािोड 

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

     


