
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  15@08@19   

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 feGkyk 

eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

1 ukxiqj - 

1263@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  pksjh 

 

jsYos LVs’ku 

ukxiqj vkWVks 

fj{kk cqFk 

toG  

15-18-19 

05-00 ok 

njE;ku  

15-18-19  

06-30 ok  

jkt enu jktiqr  

o; 30 o"kZ jk- 

14 eSy gk;osps 

cktqyk dGes’oj 

ft ukxiqj    

vKkr  ,dq.k 13000/- 

,d HTC d- 

pk eksckbZy  fle u- 

9307833858 fd- 13]000 

:- vlk ,dq.k 13]000: pk 

eky-  

fujad  gdhxr v’kk izdkjs vkgs dh ;krhy fQ;kZnh 

et gs izokl d:u jsYos LVs’ku ukxiqj ;sFks 

mrjys o vkWVks fj{kk dfjrk fopkjiql d:u  

ldkGh tk.ks vlY;kus  vkWVks fj{kk cqFktoG 

>ksiys vlrk dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps 

>ksispk Qk;nk ?ksoqu fQ;kZfnpk ueqn o.kZukpk 

eksckbZy pks:u usyk-  

eiksuk 

127  

eqjkns  

2 ukxiqj - 

1264@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  pksjh 

 

jsYos LVs’ku 

ukxiqj iqoZxsV 

cqadhax 

vkWQhle/ks 

frdhV dk<r 

vlrkauk   

15-18-19 

11-30 ok 

njE;ku  

15-18-19  

13-00 ok  

‘’ks[k ukflj 

‘’ks[k futke o; 

52 o"kZ] /kank etqjh  

jk- xka/khckx ukxiqj 

vKkr  ,dq.k 9999/- 
,d vksiks d- 

pk eksckbZy  IMEI NO 

8677650350636119 fle 

u- 9579134413 fd- 9]999 

:- 

fujad gdhxr v’kk izdkjs vkgs dh ;krhy fQ;kZnh 

et gs jsYos LVs’ku ukxiqj iqoZxsV cqadhax 

vkWQhle/ks vtesjph frdhV dk<r vlrkauk  

dks.khrjh vKkr pksjV;kus izoklh xnhZpk Qk;nk 

?ksoqu fQ;kZfnpk udGr R;kapk  ueqn o.kZukpk 

eksckbZy pks:u usyk- 

iksgok 

941  

iokj  

3 ukxiqj - 

1265@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  pksjh 

 

Vsªu u- 12139 

lsokxzke ,Dl 

ps e/ks o/kkZ rs 

ukxiqj 

izoklknjE;ku  

15-18-19  

06-20 ok 

njE;ku  

15-18-19 

11-30 ok  

jktsanz /kqes o; 20 

o"kZ jk- y{ehuxj 

o/kkZ eks- u- 

9145282939 

vKkr  ,dq.k 12000/- 
,d vksiks d- 

pk eksckbZy  IMEI NO 

864054047117637@29 

fle u- 9284540875fd- 

12]000 :- 

fujad gdhxr v’kk izdkjs vkgs dh ;krhy fQ;kZnh 

etdqj gs ueqn dksp o cFkZ o:u js LVs o/kkZ  

rs ukxiqj vlk izokl d:u jsYos LVs’ku ukxiqj 

;sFks mrjys vlrk dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

izoklh xnhZpk Qk;nk ?ksoqu fQ;kZfnpk ueqn 

o.kZukpk eksckbZy pks:u usyk-  

iksgok 

941  

iokj  

4 -cMusjk -

548@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 

टे्रन नं- 12139 

वेलाग्राभ 

एक्व.च ेकोच 

नं- S/8, येल्ले 
स्टेळन 

बुवालऱ त े

चांदयु दयम्मान 

झोऩ 

उघडल्मानंतय 
रषात आरे. 

09/08/19 

04.43 ला 
15/08/19 

10.15  ला. 
प्रिमा याजुजी 

यघाटाटे  लम - 23 

लऴष, धंदा- 

शळषण, याश – 

भानोया ऩो. 
काजऱवया, 
हशगंणघाट 

लधाष,भो नं 

9049637937 

असात 

 

,dq.k 26,300/- 

एक फँग त्मात  (1) वँभवंग कंऩ. 

शवल्लय यंगाचा भोफाईर त्मात 

लोडापोन शवभ न.ं 9765384764, 

IMEI No. 354302081713317 कक. 

15,300/- रू. (2) OPPO कंऩ. 

काऱमा यंगाचा भोफाईर त्मात 

जजओ शवभ न-ं 8788125199, 

IMEI NO 869897043837490, 

869897043837482कक 11,000/- 

रु.,आधायकाडष, अवा एकूण 

26,300/- रू. चा  

ननयंक मातीर कपमाषदी भजकुय शे टे्रन न-ं 12139 

वेलाग्राभ एक्व. चे जनयर कोच भधून ये. स्टे. 

बुवीलऱ ते लधाष अवा  िलाव कयीत अवतांना 
िलावा  दयम्मान येल्ले स्टेळन धाभणगाल त े

तऱणी दयम्मान त्मांच े झोऩेचा पामदा घेलुन 

कोणीतयी असात चोयटमान.े त्मांची लयीर 

लणषनाची फँग आतीर भोफाईर ल कागदऩत्रावश 
चोरुन नेरी अळा कपमाषद लरुन करभ 379 

बा.द.ली िभाणे गुन्शा दाखर  

 

ASI/ 

476 

 यंगायी 



 

 

 

 

 

5 cMusjk -

549@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

टे्रन नं- 12833 

अशभदाफाद 

शालडा  एक्व. चे 
इंजीन कडीर 

जनयर कोच 

भध्मे चढत 

अवतांना. ये.स्टे. 

धाभणगाल 

10/08/19 

16.15 ला 
15/08/19 

11.07 ला 
याजेळ कुभाय 

फमालन वाश लम 

- 26 लऴष, धंदा- 

भजुयी, याश – 

ग्राभ ऩोस्ट खखयी 
थाना याजऩुय जज. 

फकवय (बफशाय) 
,भो नं 

9398098592  

???????????? 
  

,dq.k 11,200/- 

एक Y2 शवरव्शय गोल्डन 

यंगाचा भोफाईर त्मात जजओ 

शवभ नं. 6301655739, 

आमडीमा शवभ नं. 

7660898627, IMEI No. 

867247043689115 कक. 

11,200/- रू. 

 

ननयंक मातीर कपमाषदी भजकुय शे टे्रन नं- 12833 

अशभदाफाद शालडा  एक्व. च े इंजीन कडीर 

जनयर कोच भध्मे ये.स्टे. धाभणगाल त े

नागऩूय अवा िलाव कयणे कयीता 
चढतअवतांना. कोणीतयी असात चोयटमाने 

िलाळी रोकांच ेगदीचा पामदा घेलुन त्मांचा 
लयीर लणषनाचा भोफाईर चोरुन नेरा अळा 
कपमाषद लरुन करभ 379 बा.द.ली िभाणे 

गुन्शा दाखर    

HC/ 

1027 

कांफऱे 

6 vdksyk 

708/19 

क.379/ 
बादप्रल. 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

टे्रन 11201 म ुंबई 

LTT एक्स च े
मागील जनरल 
डब्यामध न रे स्टे 
अकोला येथ न 
गाडीत चढत 
असताना 

 

13.08.19   

8.30ते 

08.40 वा 
दरम्यान 

15.08.19 

00.11ला. 
आशीष प्रभाकर जजकार 

वय -23 वषष धुंदा-

जशक्षण रा. जहुंगण घाट 

सुंत त कडोजी वाडष जज. 
वधाष  

मो.नुं.950395052

5 

असात ,dq.k 7999/- 

एक Lenova K8 plus  कुं .चा 

काळ्या रुंगाचा मोबाईल त्याचा IMEI 

NO. 867062033819394   

त्यात जसम Airtel  no. 

8856895660, JIo  जसम नुं.no. 

8208648974  जक.7999/- रू. 

एक न 7999/-रू. 

ननयंक यातील जियाषदी मजकूर ह े टे्रन 11201 म ुंबई LTT 
एक्स चे मागील जनरल डब्यामध न औरुंगाबाद ते अजनी 

असा प्रवास करीत  असताना रे.स्टे.अकोला येथे टे्रन 
थाुंबली असता जियाषदी ह े नास्ता घेव न गाडीत चढत 

असताना त्याुंचा एक Lenova K8 plus  कुं .चा 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याुंची नजर  

रे.पो.स्टेशन वधाष येथील जा.क्रुं . 2502/19 

जद.13/08/19 अन्वये इकडील आवक 

क्रुं .510/19 जद.14/08/19 अन्वये ग न्याच े

कागदपत्र प्राप्त झाल्यान े WNK/1009 याुंनी ग न्हा 
दाखल करणे कामी आण न जदल्यान े

NK 

198 

7 vdksyk 

709/19 

क.379 
बादप्रल. 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

टे्रन अप हावडा 
म ुंबई मेलएक्स च े

कोच नुं. S/5 

मधनू रे.स्टेअकोला 
येथून गाडी स रू 
झाल्यानुंतर लक्षात 

आले 

14.08.19  

19.18 वा. 

15.08.19  

16.33 वा. 

अथषव लक्ष्मण 

जचखलेवय-16 वषष 

धुंदा- POLY 2 

year civli  

रा.मलकापरू जज. 
ब लढाणामो 

नुं.7972490149 

असात ,dq.k 17,600/- 

एक Samsing J6 infinity कुं .चा  

मोबाईल त्याचा IMEI NO 

357110093551006, 

357111093551 004 .  त्यात 

JIO जसम नुं.9665808215,जकुं मत 

17,600/-रू, असा एक ण 

17,600/-रू,चा माल 

ननयंक यातील जियाषदी मजक र टे्रन अप हावडा म ुंबई मेल एक्स 

चे कोच नुं. S/5 मधनू हे रे स्टे  बडनेरा ते मलकापरू 

असा  प्रवास   करीत असताना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे 

अकोला येथून गाडी स रू झाल्यानुंतर लक्षात आले की,   

जियाषदी याुंचा एक Samsing J6 infinity कुं .चा  
मोबाईल माल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने जियाषदी 
याुंच्या गजदषचा िायदा घेवनू म द्दाम व लबाडीन ेचोरून 
नेले   

जियाषदी नामे अथषव लक्ष्मण जचखले याुंनी पो.स्टे.ला 

येवनू जदले लेखी तक्रार वरून  मा PSO सो याुंच े
आदेशान े ग न्हा दाखल  

HC/ 

370 

लानखेड े



Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh %& 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh %& 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

 

 

v-

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko vkjksih feGkysyk ekykps o.kZu gdhxr riklh 

vaeynkj 

          

v

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- 

rk-osG 

exZ -nk- rk-

osG 

fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

èrdkps uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 o/kkZ 60/19 
कलम 174 

जा.फौ. 

रे.स्टे बल्लारशाह  

टे्रन नं.12295 

संघममत्रा  एक्स चे 

जनरल कोच मधुन 

बेशुद्ध अवस्थेत 

असतांना उतरमवले 

सामान्य रुग्णालय 

चंद्रपुर  येथे MO 

सो.यांनी मतृ 

घोमषत केले. 

 

14/08/1
9 07.40 
वा पुवी 

 

15/08/19  
23.25 वा. 

 

ऑन डयुटी MO 

सो.सामान्य 

रुग्णालय चंद्रपुर 

 

डोमी शमाा वय 51 

वषा,रा. वाडा नं 1 

पो.डुमरैल थाना- मरौना 

मज. सुपौल मबहार 

ऑन डयुटी DYSS रे.स्टे. बल्लारशाह यांनी लेखी मेमो मदला 

की,मद.14/08/2019 रोजी ऑन डयुटी DYSS रे स्टे चंद्रपुर यांनी 

टे्रन नं.12295 एक्स चे पाठीमागील जनरल कोच मध्ये एका 

इसमास बेशुध्द अवस्थेत RPF स्टॉफ यांनी कोच मधुन उतरूवुन 

तात्काळ सामान्य रुग्णालय चंद्रपुर येथे उपचारा कामी दाखल केले 

असता मा.M.O.सो.यांनी सदर इसमास तपासुन त्यांस मतृ घोमषत 

केले  वरून  मगा नं.60/2019कलम 174 जा.फौ.प्रमाणे दाखल 

WHC/ 
872  
बोधी 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

     

v]d iksLVs  feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr   riklh vaeynkj 

& & & & & & & & & 


