
 

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 vkjksih xsyk eky feGkyk  

eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

1 ukxiqj 

974@18 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

xkMh vejkorh 

tcyiwj ,Dl 

e/kwu mrjrsosGh 

js-LVs- ukxiqj 

ih,Q ua 1 oj 

29-06-18 s 

22-00 ok- 

30-06-18 

00-30 ok- 

eks- Qghe tkosn eks 

lyhe o; 38 o"kZ] 

jk- okBksMk ukxiwj 

eks-ua- 

9595594474 

vKkr ,dq.k 8500 :- 

,d fyuksok da- pk eksckbZy] 

R;kr fle ua 9555594474] 

IMEI No 

868415027523117@83 

fdaa- 8500@& : vlk ,dq.k 

8500@& : 

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

gs ueqn Vsªu us vejkorh rs ukxiwj vlk 

izokl d:u js LVs ukxiwj ;sFks mrjrsosGh 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus xnhZpk Qk;nk 

?ksoqu iWUVps f[k’kkrhy R;kapk ueqn 

eksckbZy eqn~nke yckMhus pks:u usyk 

vkgs-  Vhi& fQ Lor% vkY;kus 

,,lvk; 

810 

frokjh 

2 ukxiqja 

975@18 

dye 379 

Hkknfos  

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

js-LVs- ukxiwj 

iqoZxsV cqdhax 

ifjlj 

27-06-18 ps 

02-00 

30-06-18 

ps 15-36 

ok- 

izfo.k dqekj 

‘;qojktth pkods 

o; 30 o"kZ]  

/kank O;olk;] jk- 

eq-iks-lkysdlk rk- 

lkysdlk ft- 

xksafn;k eks- ua- 

8554869987 

vKkr 

 

,dq.k 700 :- 

,d fioG;k jaxkps efu ilZ 

fd- 50@&#] R;kr vk/kkj 

dkMZ] oksfVax dkMZ] jks[k 

650@&#] vlk ,dq.k 

700@&# pk eky 

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

etdqj gs xksafn;k ;sFks tk.ks dfjrk fVdhV 

dk<qu  iqoZxsV cqdhax ifjlj >ksiys vlrk 

dks.kfrjh vKkr O;fDr us R;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksouq ilZ vkrhy lkekuklg pks#u 

usyh - 

fVi %& fQ;kZnh gs Lor% iks-LVs- yk 

vkY;kus  

iksgok 

64 ?;kjs 

3 ukxiqj 

976  

822@18 

dye 379 s  

Hkknfos  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vªsu ua- 

18238N xM 

dksp ua- ,l 

12 cFkZ ua- 

63 o#u js-

Lv-s ukxiwj 

;s.;kP;k 15 

feuhV vxksnj 

26-06-18 

ps 03-30 ok 

30-06-18 

ps 16-05 

ok- 

txftr flax lqjtu 

flax  o; 43 o"kZ 

jk- lfBvkyk rg 

ckck cdkyk ft- 

ve`rlj ¼iatkc½  

fiu dksM 143205 

eks- ua- 

9764652573 

vKkr 

 

,dq.k  1625  :- 

,d lWelax dai p 

dkG;k jaxkpk eksckbZy 

ekWM ua0 SMB310E 

,vjVsy fle ua- 

9764652573 IMEI 

NO- 357703083400919  

fd- 1625@&#]  

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

etdqj gs ueqn Vªsu us O;kl rs ukxiwj 

vlk izzokl dfjr vlrkuk izoklknjE;ku  

dksf.krjh vKkr pksjV;kus fQ;kznh ps 

>ksispk Qk;nk ?ksoqu js-LVs- ukxiwj ;s.;kps 

15 feuhV vxksnj eksckbZy pks#u usyk  

 fVi %& fQAA gs Lor&% iks-LVS- y 

vkY;ko#u 

iksgok 

181 

ckcj 

'ks[k 

4 ukxiqj 

vi ua 

977@2018 

dye 379 

Hkknfos 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vªsu ua- 12708 

,ih ,Dl ps 

dksp ua- ,l 5 

cFkZ ua- 14]15 

o#u  js-LVs- 

ukxiwj 

30-06-18 ps 

00@30 ok- 

30-06-18 

ps 20-16 

ok- 

eks- eksbZt o; 33 

jk- ?kj ua- 

17]1175@232@

, usg# uxj 

;kdqriqjk gSnzkckn 

fiu  ua- 

500023 rsyaxuk 

eks-ua- 

9700618985] 

07990900401 

,djkeqy gd 

oYn 

ve#YYkkM 

valkjh o; 

24 o"kZ] jk- 

xzke Qrgk 

xksikyxat 

fcgkj 

vV rk- osG 

& fn- 30-

06-2018 ps 

20-16 ok 

,dq.k 4000 :- 

,d lWelax  dai pk xksYMu 

o ika<&;k jaxkpk eksckbZy 

R;kr fle ua- 

9705356603] 

9700618985 

vk;,ebZvk; ua- 

35211606983162 

fdear 4]000@&# 

ueqn 

izek.ks 

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

etdqj gs ueqn xkMhus us Hkksiky rs 

gSnzkckn vlk izokl dfjr vlrkuk js-LVs- 

ukxiwj ;sFks ueqn vkjksihus pktZZafxx oj 

ykoysyk eksckbZy R;kps >ksispk Qk;nk 

?ksoqu pks#u usyk fVi %& fQAA ;kaph 

okWVLvi oj eksckbZy pkjh ps rdzkj ckcr 

ikBfoT;kus rlsp vkjih,Q iz/kku vkj{kd 

'kf’dkar xtfHk;s ;kauh vkjksih o 

eqn~nseky lg dkxni= iks-LVs- yk gtj 

dsY;ko#u  

lQkS 

103 

'ksaMxs 



5 vdksyk 

654@18 

dye 379 

Hkknoh  

xqUgkizdkj 

gW.McWx  

pksjh   

Vsªu ua- 13426 

ekynk lqjr ,Dl- 

ekxhy tujy 

dkspe/kqu js-LVs- 

vdksyk ;sFkqu xkMh 

lqVrkp- 

 26@06@18  

02-15 ok-  

30@06@18 

ps 02-15 ok  

fot cdkjketh 

dkssjs] o; 58 o”ksZ] 

jk- /kUoarjh uxj] 

je.kk ekjksrh] 

ukxiqj- 

 

vKkr  ,dq.k 5000@& :- 

,d gW.McWx dkG;k jaxkph R;kr 

vk/kkjdkMZ] iWudkMZ] pktZj] 

bZysD’ku dkMZ] jks[k 2000@& 

:-] ,d tylk da- pk eksckbZy 

fda- 3000@& : vlk ,dq.k 

5000@& :- pk eky- 

fujad Ukeqn rkjh[k osGh o Bhdkuh ;krhy Qh;kZnh 

gs ueqn xkMhus eydkiqj rs ukxiqj vlk izokl 

dfjr vlrkauk R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;akph gW.McWx 

vkrhy lkekuklg pks:u usyh  o:u lcc 

vijk/k dye 379 Hkknoh izekus nk[ky- 

iksgok 

93 

6 HkqlkoG 

948@18 

dye 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

Vzsu ua 12833 

Mk vgenkckn 

gkoMk ,Dl ps 

dksp ,@2 cFkZ 

ua 17 o:u js 

LVs HkqlkoG 

;sFkqu xkMh 

lqVY;kuarj  

13-06-18 

16-25 ok 

30-06-18 

ps 12-06- 

ok 

v’ys”kk 

vkuandqekj dksgkG 

o; 46 o”kZ jkg 

135 efgyk 

cVkyh;u 

lhvkjih,Q dWEi 

xka/khuxj xqtjkr 

eks ua 

7798985785 

vKkr ,dq.k 18]990@& :- 

,d lWelax ts7 eksckbZy 

R;kr ch,l,u,y fle ua 

9013716181]ft;ks fle 

ua 6352148081 fd 

18]990: 

 

 

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

g;k ueqn xkMhus vgenkckn rs ukxiqj 

vlk izokl djhr vlrkauk vKkr 

pksjV;kus R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu R;kapk 

eksckbZy pks:u usyk  

fVi%& js iks LVs ukxiqj ;sFkqu xqUg;kps 

dkxni=  tk dz 2755@18 fn 19-06-

2018 vUo;s iks LVs oxZ dj.;kr 

vkY;kus xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

iksgok 

123 ok?k 

7 मनमाड 
0717/18 

कलम 354  
Hkknafo 

xqUgkizdkj 

fou; Hkax 

pksjh 

ट्रेन नं.12129 dn  
आझाद हहद  

एक्स. चे कोच 
नं.B/4 बथथ 

नं.50,51 वरुनरे 
स्टे  पणेु ते 

हावडाप्रवासातरे.
स्टे. मनमाड येथे 
गाडी आऊटर ला  

असतांना, 

17/06/18 चे  
23/05वा 
.दरम्याण, 

.30/06/18 
चे 15/14 वा. 

श्रीमती प्रप्रयंका 
राहुल पाटील, 

वय22 वषथ , रा. 
117 टारक 

प्रामाप्रनक रोड, 
पो.स्टे. प्रगरीश पाकथ  
कोलकत्ता- 06, मो 
नं.9830407215, 

गोहवद कुमार 
देवदास गौर, 
वय.29वषथ, 

रा. 
प्रमसरोड,प्रि. 
होसंगाबाद, 

fujad fujad नमदु तारीख वेऴी व प्रिकाणी यातील प्रियादी 
मिकुर  नमदु ट्रेन  रे स्टे  पणेु ते हावडा 
प्रवासात रे .स्टे. मनमाड येथे गाडी आऊटर ला  
असतांना, प्रवासादरम्यान नमदु ट्रेन नमदु 
आरोपी ने प्रियाप्रदचे मनास लज्िा प्रनमाण केले 
असे असभ्य वतथण केले आहे अशी रे .पो.स्टे. 
हावडा येथे तक्रार प्रदल्याने गनु्हाचे कागदपत्र 
टपालाने वरीषटांचे मािथ तीने प्राप्त झाले वरुन 
गनु्हा दाखल  
Vhi& पोप्रलसअप्रधक्षक कायालय नागपरु 
येप्रथल िा .क्रमांक आर/ 23/ वगथ/2018-6239 
प्रदनांक 28/06/2018अन्वये गनु्हाचे कागदपत्र 
टपालाने प्रद . 30/06/2018अन्वये पो स्टे ला 
प्राप्त झाल्याने 

API 
श्रीमती 
प्रक्षरसागर  

8 मनमाड 
0718/2018 

कलम   
Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं.12136 
नागपरु  पणेु 

एक्स. चे कोच नं. 
S/10 बथथ नं. 68 

वरुन रे स्टे 
मनमाड ते 
कोपरगाव 
दरम्यान 

12/04/2018 चे  
04.00 वा. 

.30/06/201
8 चे  16.10   
वा. 

. गुंग्यान मेश्रामवय 
27 वषथ रा.प्लटॅ नं. 

A-1,105 ड्रीम 
इस्टेट , हंुडवाडी रोड 

हडपसर पणेुमो 
नं.9766979369 

अज्ञात ,dq.k 14]000 :- 

एक Vivo कंपप्रनचा मोबाईल 
त्यात प्रसम नं. 8928717976, 

9511820235 प्रकमंत 
14,000/-रु. चा 

प्रनरंक  नमदु तारीख वेऴी व प्रिकाणी यातील प्रियादी 
मिकुर हे नमदु ट्रेनचे कोच व बथथवरुन रे स्टे वधा ते 
पणेु असा प्रवास कप्ररत असतांना रे स्टे मनमाड ते 
कोपरगाव दरम्यान कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
प्रियाप्रद यांचा वप्ररल नमदु वणथनाचा मोबाईल मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेला आहे  Vhi%&  पोप्रलस अप्रधक्षक 
सो कायालय नागपरु येप्रथल िा .क्रमांक आर /23/ 
वगथ /2018 - 6273 प्रदनांक 28/06/2018अन्वये 
गनु्हाचे कागदपत्र टपालाने आवक क्रमांक 
1299/2018 प्रद. 30/06/2018अन्वये पो स्टे ला 
प्राप्त झाल्याने 
 

HC/322 
गरुसळ 



9 मनमाड 
719/18 
कलम 379  
Hkknafo 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

ट्रेन नं.12136 
नागपरु  पणेु 

एक्स. चे कोच नं. 
S/1 बथथ नं. 6, 8 

वरुनरे स्टे 
अकोला ते पणेु  

असा प्रवास 
कप्ररत असतांना 
रे स्टे मनमाड ते 

कोपरगाव 
दरम्यान 

12/04/18   
04.00 वा. 

.30/06/18 
चे  16.59   
वा. 

सपु्रधर ग्यानदेव 
मासनेवय49 वषथ रा. 
प्लट नं. 4-Dश्रीहरी 

पाकथ  , प्रबरला  
के.डी.तपाडीया नगर 

अकोलामो नं. 
9423650484 

अज्ञात ,dq.k 6000 :- 

एक पसथ काळ्या रंगाची त्यात 
कॅनवॉश मायक्रोमकॅ्स कंपप्रनचा 

मोबाईल त्यात प्रसम नं. 
9403042427, 

7066050404प्रकमंत 6000/-
रु. चा , दवाखान्याचे 
कागदपत्र,ड्रायव्हींग 

लायसन्स,पनॅकाडथ कॉपी. 

प्रनरंक नमदु तारीख वेऴी व प्रिकाणी यातील प्रियादी 
मिकुर हे नमदु ट्रेनचे कोच व बथथ वरुन रे स्टे 
अकोला ते पणेु असा प्रवास कप्ररत असतांना रे 
स्टे मनमाड ते कोपरगाव दरम्यान  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने प्रियाप्रद यांच्या झोपेचा िायदा 
घेवनु  वप्ररल नमदु वणथनाची बगॅ आतील 
मोबाईल व कागदपत्रासह  मदु्दाम लबाडीने 
चोरुन नेली आहे   
Vhi%& पोप्रलस अप्रधक्षक सो कायालय नागपरु 
येप्रथल िा .क्रमांक आर /23/ वगथ /2018 - 
6268 प्रदनांक 28/06/2018अन्वये गनु्हाचे 
कागदपत्र टपालाने पो स्टे ला प्राप्त झाल्याने 

HC/322 
गरुसळ 

10 मनमाड 
0720/18 

कलम 379  
Hkknafo 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन नं.12129  
आझाद हहद  

एक्स. चे  िनरल 
कोच मधनु रे. 
स्टे. नागपरु ते 

अहमदनगर असा 
प्रवास कप्ररत 

असतांना रे स्टे  
बेलापरु येणेपवुी 

10/06/18 चे  
03.10 वा. 

.30/06/18 
चे 17.28   
वा. 

समुीत हंसराि 
गजु्िरवय 18 वषथ  

रा. न्य.ु आदशथ नगर 
,रेवाडी ता. 

हप्ररयाणामो. नं. 
9671711329 

अज्ञात ,dq.k 24]250 :- 

एक  गे्र रंगाची सगॅबगॅ  प्रकमंत 
250/- रु.  एक Moto-G  
कंपप्रनचा काळ्या रंगाचा  

मोबाईल, त्यात  आयडीया कं. 
प्रसम नं. 9728900924  प्रकमंत 
8, 000/-रु. चा   त्याचा प्रमत्र- 
राहुल डागर याचा एक काळ्या 
रंगाचा MI Not -5 कंपप्रनचा 

मोबाईल त्यात ओडािोन प्रसम 
नं. 8816850682 त्याचा IMEI 

NO. 
867194035814220प्रकमंत 

15,000/- रु. रोख 1000/-रु. , 
िने वापरते कपडे, 10वी 12वी 

चे माकथ प्रसट व स्पोटथचे 
कागदपत्रअसा एकुण 24,250/- 

रु चा माल. 
 

प्रनरंक नमदु तारीख वेऴी व प्रिकाणी यातील प्रियादी 
मिकुर हे नमदु ट्रेनचे िनरल कोच मधनु रे . 
स्टे. नागपरु ते अहमदनगर  असा प्रवास कप्ररत 
असतांना रे स्टे  बेलापरु येणेपवुी  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने प्रियाप्रद यांच्या झोपेचा िायदा 
घेवनु  त्यांची वप्ररल नमदु वणथनाची सगॅबगॅ  
मोबाईल  रोख रुपये व कागदपत्रासह  मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेली आहे  
Vhi%& पोप्रलस अप्रधक्षक सो कायालय नागपरु 
येप्रथल िा .क्रमांक आर /23/ वगथ /2018 - 
6267 प्रदनांक 28/06/2018अन्वये गनु्हाचे 
कागदपत्र टपालाने आवक क्रमांक 
1300/2018 प्रद. 30/06/2018अन्वये पो स्टे 
ला प्राप्त झाल्याने 
 

HC/247 
सोनवणे   

11 - uanqjckj 

168@201

8 dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj

eksckbZy 

pksjh  

 

 

js-LVs- uanqjckj 

IyWVQkWeZ ua- 1 

oj osVhax #e 

leksj 

30@06@201

8 ps 03-00 

ok- njE;ku 

30@06@2

018 ps 04-

05 oktrk 

jfoanz y{e.k 

pkjsoj o; 46 

o"ksZ /kank izk;OgsV 

jk- eq-iks- lqdkuk 

rk- usoklk ft- 

vgenuxj Qks- 

02412426406 

vKkr ,dq.k 10]000 :- 

,y-th- da- eksckbZy R;kr 

OgksMkQksu da- fle ua- 

7263992872fd- 

10000@&:- 

fujad ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh gs uanqjckj ;sFkwu tGxko ;sFks 

tk.;klkBh clys vlrk R;kauk >ksi 

ykxY;kus R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksowu 

vKkr vkjksihus R;kaps 'kVZps f[k'kkrhy 

ueqn o.kZukpk eksckbZy pks#u usyk  

iksuk@ 

919 

y{e.k 

iokj 



12 औरंगाबाद 
503/18 

 dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

ikdhV 

pksjh 

रे स्टे मकूूदवाडी   
ट्रेन औरंगाबाद 
हैद्राबाद पसेँिर  
गाडीमध्ये चढत 
असतांना    

 28/6/18चे 
16:00वा 

 30/6/18 
चे 00.35 
वा. 

अनील पसुाराम 
कवडे वय-२८ धंदा-
शेती रा प्रशराका ता 
सेल ूप्रि परभनी   मो 
नं-8830625082 

अज्ञात  ,dq.k 10]400 :- 

एक लेदरचे चाकँलेटी रंगाचे 
पाकीट त्यात रोख 10400/-, 

2000X5, 100X4अशा नोटा , 
आधार , दोनATM साईबाबा व 

इंडीया बकँ व पनँ काडथ 
ड्राईव्हीग लायसन्स चोर व्हीलर 
टू व्हीलर एकून -10400/-रू 

 प्रनरंक   नमदू ता वेळी व प्रिकानी यातील प्रियादी 
मिकूर हेत्यांना मकूूदवाडी ते सेल ूिाने 
असल्याने रे स्टे मकूूदवाडी येथनू ट्रेन औबाद -
हैद्राबाद पसेँिर गाडीमध्ये चढत असतांना 
अज्ञात चोरट्याने त्याच्या प्रखशातील पाकीट 
त्यात नमदू रोख व कागदपत्रासह गदीचा िायदा 
घेवनू चोरून नेले 
 Vhi& टपालाने प्राप्त झाल्याने लागलीच 
दाखल 
 

NK 906 
 
 

13 औरंगाबाद 
504/18 

 dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेस्टे औरंगाबाद 
PF NO 2वर ट्रेन 
तपोवन एक्स 
कोच नं. D1 
मध्ये चढल्या 
नंतर लक्षात 
आले.  

. 30/6/18 चे 
13.15 वा 

 30/6/18 
चे 18.19  
वा 

श्रृती श्रीकांत 
करभािन वय 22 
धंदा प्रशक्षण रा. गांधी 
पाकथ  परभप्रण ता. 
प्रि. परभप्रण मो. नं. 
7410507156.  

 अज्ञात  ,dq.k 7500 :- 

1) एक समॅसंग कंपनीचा 
मोबाईल मॉ. नं. J2 रंग पाढंरा 
त्यात आयडीया चे प्रसमकाडथ 
9146088177 IMEI NO 

माहीत नाही प्रक. 7500/- रू. 2) 
आधारकाडथ,  मतदानकाडथ 

 प्रनरंक  नमदु ता. वेळी व प्रिकाणी यातील प्रियादी हे 
औरंगाबाद ते परभप्रण असा प्रवास करण्या 
करीता नमदु ट्रेन मध्ये चढले व सदर गाडीत 
चढल्या नतंर त्याचे लक्ष पसथची चैन उघडी 
प्रदसल्याने त्यानी पसथ चेक केले असता प्रियादी 
याना लक्षात आले की  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने गदीचा िायदा घेऊन वर नमदु 
मोबाईल व कागदपत्र चोरून नेले  

WNK 
1039  
 

 

14 नांदेड 
877/18 us 
379 IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेस्टे नांदेड 
PF no. 1 
वरील प्रवेश 
द्वारािवळ 
बसले 
असताना 

29/06/18 
08.15 वा. 

30/06/18 
15.05 वा.        

संिय भगवान 
माने वय 28 वषे 
धंदा नोकरी रा. 
गणेशनगर उमरी 
प्रि. नांदेड  मो.नं. 
9309570191  

अज्ञात  ,dq.k 9]000 :- 

एक मोटोरोला (E 4) 
कंपनीचा मोबाईल सोनेरी 
रंगाचा त्यात प्रसमकाडथ 
Idea- 8605966609, Jio 
- 7620836573 त्याचा 
IMEI NO- 
35189409065137 प्रक. 
9000/- रू                  

प्रनरंक वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील प्रि" 
मिकुर हे रेस्टे नांदेड PF no. 1 वरील प्रवेश  
द्वारािवळ बसले असताना त्यांच्या पटँच्या 
प्रखशातील मोबाईल कोप्रणतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने चोरून नेला सबब 
अपराध कलम 379 ipc प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करून मा. प्रभारी अप्रधकारी सो यांचे 
आदेशानव्ये गनु्हाचा पढुील तपास HC 614 
कुळमेथे यांचे कडे देण्यात आला. 

        उशिराचे कारण 
प्रियादी हे आि रोिी समक्ष पोस्टे ला येउन 
लेखी प्रियाद प्रदल्याने  

HC 614 
कुळमेथे  

15 नांदेड 
878/18 us 
392 IPC 
xqUgkizdkj 

tcjh pksjh 

Vzsªu ua dksYgkiqj 

/kuckn ,Dl ps 

dksp ua- ,l 8 

cFkZ 22e?;s js 

LVs Hkksdj 

dkzWflax ;sFkqu 

xkMh 

lqVY;kuarj  

29-06-18 

22-30 ok 

30-06-18 

21-06- ok 

fu’kk O;adVjko 

xojokj  o; 22 

o”kZ jkg gsMxsokj 

uxj rk-fduoV 

ft- ukansM eks ua 

9689592842 

vKkr ,dq.k 17]000@ :- 

,d jsMehuksV 5 izks- dkG;k 

jaxkpk  eksckbZy R;kr 

ch,l,u,y fle ua 

7588247572] IMEI ua 
868622037118595] 

868622037118587fd 

17]000: 

 

 

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

g;k ueqn xkMhus vkSjaxkckn rs fduoV 

vlk izokl djhr vlrkauk  js LVs Hkksdj 

dkzWflax ;sFkqu xkMh lqVY;kuarj vKkr 

pksjV;kus R;kps gkrkrhy ueqn eksckbZy 

tcjhus fgldkoqu pks:u uayk   

fVi%& vksih fduoV ;sFkqu xqUg;kps 

dkxni=  iksf’k 38 ;kuh vk.kqu gtj 

dsys o:u  xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

eliksuh 

?kqrjkt  



 

 

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

 

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

 

v-

Ø 

exZ dz o 

dye 

Ek;r  ?kMyk tkxk Ek;r ?kM-rk- 

osG 

nk[ky rk 

osG 

fQ;kZnh@ [kcj 

ns.kkjk 

Ek`rdkps uko gdhdr riklh 

vf/kdkjh 

1 js-LVs- “ksxko 

27@18 dye 

174 CRPC 

js-LVs- “ksxko fd-ua- 

547@31 &33 ps 

e/;s vi esu ykbZu 

yxr  

29-06-18 22-

55 okts iqohZ 

30-06-18 

 12-20 ok 

vkWu ड्युटी DYSS 

js-LVs- “ksxko 

tSuc ch dnkj “kkg 

o; 80 rs 85 o’kZ jk- 

isB eksgYyk ”ksxko 

ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy e;r ble gk 

PaneWadi BTpn  ekyxkMhleksj vkY;kus tkxhp dVqu 

ej.k ikoY;kus exZ nk[ky- 

iksgok 

523 

fugkVd

j 

2 औरंगाबाद 
26/18 u/s 

174 CRPC  

अपघात प्रवभाग घाटी 
दवाखाना औरंगाबाद  

 29/6/18 चे 
13.40 वा.  

 30/6/18 चे 
11.12 वा.  

ऑनड्युटी CMO 
शासकीय 

दवाखाना घाटी 
औरंगाबाद 

रमेश नेनीनाथ केसापरेु 
वय 35 वषथ रा. 
भोईगल्ली खडकपरुा 
देवडुगाव रािा ता. 
देवडुगावरािा प्रि. 
बलुढाना. 

नमदु ता. वेळी व प्रिकाणी यातील मयत इसम हा प्रद. 28/6/18 
रोिी िालना परभप्रण रेल्वे लाईनवर सारवाडी रेल्वे स्टेशन 
िवळ रेल्वेतनु खाली पडुन गंभीर िखमी झाल्याने त्यास 
प्रथमउपचारा कामी सरकारी दवाखाना िालना येथे भती 
करून अप्रधक उपचारा कामी घाटी दवाखाना औरंगाबाद 
येथील अपघात प्रवभागात आमनु दाखल केले असता मा . 
CMO सो यानी त्यास तपासनु मयत घोशीत केले  

HC 
1034  

3 न ांदेड  
AD no. 73/18 
us 174 crpc  

रेस्टे पुर् ा PF no. 4 वर 
बुकींग ऑफीस जवळ 

दद .29.06.18 चे 
19.00 व . पुवी 

 दद. 30.06.18 चे 
17.30 व . 

ऑन ड्युटी DYSS 
रेस्टे पुर् ा 

एक अनोळखी पुरुष 
वय43 वषे 

नमुद त  वेळी व दिक र्ी य तील मयत अनोळखी पुरुष वय43 वषे 
ह  रेल्वे स्टेशन पुर् ा PF no. 4 वर बुकींग ऑफीस जवळ 
कोर्त्य तरी ददघा आज र ने मरर् प वल  आहे ब बत सबब अप 
कलम174 CRPC प्रम रे् अ.म ृद खल  

HC 325 
श्री 
फ रुखी 

 

 

 

 

 

16 नांदेड 
878/18 us 
379 IPC 
xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

js-LVs- ijHk.kh 

,-fV-,e e’khu 

P;k cktqyk  

19-06-18 

02-00 ok 

30-06-18 

22-59- ok 

‘kkyhdjke 

lksikujko dkrdMs  

o; 41 o”kZ jkg 

/kkuksjk fiiyxko 

tkyuk  

vKkr ,dq.k 750@ :- 

,dcWx E;kr yh;ks dapk 

eksckbZy pktZj  IMEI ua 
86419803460116086

750: diMs o vk/kkjdkMZ 
एकून  750 

 

 

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

gs  js-LVs- ijHk.kh ,-fV-,e e’khu P;k 

cktqyk Fkkacys  dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

R;akph gW.McWx vkrhy lkekuklg pks:u usyh   

fVi%& vksih fduoV ;sFkqu xqUg;kps 

dkxni=  iksf’k 38 ;kuh vk.kqu gtj 

dsys o:u  xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

iksuk 

372 

jkmr  

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

 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 o/kkZ 470@18 dye 394] 34 Hkknfo fn- 25@06@2018 ps 14@22 ok- vkjksih dz- 1½ lkxjflax fcjlhax HkksaM o;& 22 o’kZ  

vkjksih dz- 2½ deyflax fcjflax HkkasM o;&20 o’kZ] nksUgh jkg-& Qqyflax ukbZd okMZ 

jkmr pDdh toG] cYYkkj”kkg ft- panziqj ¼fnukad 30@6@2018 ikosrks ih-lh-vkj e/;s vkgs-½ 

195@18 dye 379 Hkknfo fn- 30@06@2018 ps 16-12   ok- vkjksih dz- 1½ fo”kkg ckGq dFkydj o; 25 jkg-ck;ikl eqrhZtkiqj lqn”kZu uxj ft vdksyk  

 bxriqjh 

 

 

 

 

91/18 कऱम 379 ,356भादळी दद. 27/06/18 ळेल 18.54 ळा 
 

 

 

 

 

 रळीऩ्द्र नामदेळ धोंगड े ळय 18 राह कसारा   

2 औरंगाबाद  CR NO 78/18 u/s 379,411,34 
IPC 

प्रद. 30/6/18 चे 20.02 अब्दलु आला अब्दलु वहेद  वय ५२ घंदा सोनार रा . बागवान मस्िीत िवळ प्रि. नांदेड 


