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02 नागपरुनागपरु  
445511//2222  

कलमकलम  336633,,  
भादविभादवि  

xqUgk Ádkj 

अपहरणअपहरण  
 

गाडीगाडी  नंनं  
1122883333  चेचे  
विकलांगविकलांग  
बोगीबोगी  मधनुमधनु  
रेस्टेरेस्टे  नागपरुनागपरु  

येथनुयेथनु  
 

2255//0066//2222  चेचे  
1188..0000  िािा  

 

2288//0066//2222  
चेचे  2211..2288  

िािा  
 

संवगतासंवगता    भगीरथीभगीरथी  
शाहूशाहू  ,,    

ियिय  3366  िर्षिर्ष,,  
धंदाधंदा  --  मजरूीमजरूी    रारा..  

वडप्टीवडप्टी  
ससगलगोपालससगलगोपाल        

नगररुमनगररुम  नंनं  110099  
कऴमनाकऴमना  

नागपरुनागपरु,,  मोमो..  नंनं..  
77008833221177771166  

 

अज्ञातअज्ञात ffuujjaadd  ffuujjaadd ––  मीमी      संवगतासंवगता    भगीरथीभगीरथी  शाहूशाहू  ,,  ियिय  3366  िर्षिर्ष,,  धंदाधंदा  --  मजरूीमजरूी                  
रारा..  वडप्टीवडप्टी  ससगलससगल  गोपालगोपाल    नगरनगर  रुमरुम  नंनं  110099  कऴमनाकऴमना  नागपरुनागपरु,,          
मोमो..  नंनं..  77008833221177771166    मीमी  आपलीआपली  बहीनबहीन  नामेनामे  सरोजसरोज  रमेशरमेश  शाहुशाहु  
रारा..  2255  िर्षिर्ष  रारा..  हैदराबादहैदराबाद  यांचेसहयांचेसह  वतचेवतचे    दोन्हीदोन्ही  मसुलनामसुलना  नामेनामे                    
11))  गायत्रीगायत्री  भावगरथीभावगरथी  शाशाहुहु    ियिय--  1166  िर्षिर्ष  रारा..  वडप्टीवडप्टी  ससगलससगल  गोपालगोपाल  
नगरनगर  रुमरुम  नंनं..  110099  कऴमनाकऴमना  नागपरुनागपरु    िणषनिणषन--  11))  रंगरंग--  गोरागोरा  ,,  उंचीउंची--
55..22  फुटफुट  केसकेस  लांबलांब  हल्काहल्का  भुराभुरा,,  डोळेडोळे  --  काळेकाळे  ,,  चेहराचेहरा  --    लांबलांब  
,,कानातकानात  बालीबाली  घातलेलीघातलेली  कपडेकपडे--नेसवनसनेसवनस  पांढरेपांढरे  सजससजस  िि  टीटी  शटषशटष   ,,  
डाव्याडाव्या  हातािरहातािर  मा ाँमा ाँ  असेअसे  गोंदणगोंदण..  तसेचतसेच  22))    दगुादगुा  भावगरथीभावगरथी  शाहुशाहु      
ियिय--  1144  िर्षिर्ष  रारा..  वडप्टीवडप्टी  ससगलससगल  गोपालगोपाल  नगरनगर  रुमरुम  नंनं..  110099    कऴमनाकऴमना  
नागपरुनागपरु    िणषनिणषन  --    रंगरंग--  गोरागोरा  ,,  उंचीउंची--55..फुटफुट  केसकेस--  काऴेकाऴे  घगंुरालेघगंुराले  केसकेस  
,,  डोळेडोळे  --  काळेकाळे  ,,  चेहराचेहरा  --  लांबलांब  ,,कानातकानात  टा ाँपटा ाँप  घातलेलीघातलेली  कपडेकपडे--
नेसवनसनेसवनस  ब्लुब्लु    सजससजस  िि  टीटी  शटषशटष   हल्काहल्का  वपिऴावपिऴा  रंगाचारंगाचा    ,,  डाव्याडाव्या  
हातािरहातािर  DDअसेअसे  गोंदणगोंदण..  यांनायांना  वतचेवतचे  पतीपती  नामेनामे  भागरथीभागरथी  शाहुशाहु    ियिय--  
4411  िर्षिर्ष  ितषमानितषमान  पतापता  --  रामनगररामनगर  सोनारीकमासोनारीकमा,,  जमशेदपरुजमशेदपरु  ,,ईसेटईसेट  
..सशगभुमसशगभुम,,  झारखंडझारखंड      यांचेयांचे  कडेकडे  रेरे..स्टेस्टे..टाटानगरटाटानगर  येथेयेथे  पाठविणेकामीपाठविणेकामी  
वदनांकवदनांक  2255//0066//002222  चेचे  1188//0000      िािा  टीटी..टीटी..ईई  यांचेकडुनयांचेकडुन  
रेरे..स्टेस्टे..नागपरुनागपरु  तेते  टाटानगरटाटानगर  जाणेकामीजाणेकामी  जनरलजनरल  वटवटवकटवकट  काढुनकाढुन  गाडीगाडी  
नंनं..  1122883333  चेचे  विकलांगविकलांग  बोगीबोगी  मधनुमधनु  रेरे..स्टेस्टे..  नागपरुनागपरु  येथनुयेथनु  बसिनुबसिनु  तेते  
आपल्याआपल्या  घरीघरी  वनघनुवनघनु  गेलेगेले  तसेचतसेच  तयांचेतयांचे  िडीलिडील  नामेनामे  भागरथीभागरथी  शाहुशाहु  
यांनायांना  तयांचीतयांची  दोन्हीदोन्ही  मलुगीमलुगी  नमदुनमदु  ट्रेनट्रेन  नेने  रेरे..स्टेस्टे..नागपरुनागपरु  येथनुयेथनु  वनघनुवनघनु  
गेल्याचेगेल्याचे  सांवगतलेसांवगतले  िि  तयानातयाना    रेरे..स्टेस्टे..टाटाटाटा  नगरनगर  येथनुयेथनु  घेणेघेणेकामीकामी  
सांवगतलेसांवगतले  ..  तसेचतसेच  वदवद..  2266//0066//22002222  रोजीरोजी  1111::3300  िािा  गाडीगाडी  
रेरे..स्टेस्टे..टाटानगरटाटानगर  पोहोचलीपोहोचली  असताअसता    भागरथीभागरथी  शाहुशाहु    ियिय--  4411  िर्षिर्ष  हेहे  
दोन्हीदोन्ही  मसुलनामसुलना  घेणेकामीघेणेकामी  रेरे..स्टेस्टे..  टाटानगरटाटानगर  येथेयेथे  आलेआले  असताअसता  1122::0000  
िािा  तयांनीतयांनी  संवगतासंवगता  भावगरथीभावगरथी  शाहुशाहु  वहलावहला  फोनफोन  करुनकरुन  तयांचीतयांची  मलुगीमलुगी  नन  
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yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 28-06-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वमऴाल्याचीवमऴाल्याची  माहीतीमाहीती  वदवदलीली  तसेचतसेच  तयांनीतयांनी  दोन्हीदोन्ही  मसुलचेमसुलचे  शोधशोध  घेतलेघेतले  
असताअसता  अद्दयापअद्दयाप  पािेतोपािेतो  तयांचीतयांची  दोन्हीदोन्ही  मलुगीमलुगी  घरीघरी  पोहोचलेपोहोचले  नाहीनाही  िि  
वमऴुनवमऴुन  आलेआले  नाहीनाही  कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  ईसमानेईसमाने  तयांचेतयांचे  दोन्हीदोन्ही  मसुलनामसुलना  
फुसफुस  लािनुलािनु  अपहरणअपहरण  केलाकेला  आहेआहे  बाबतबाबत  रेरे..पोपो..स्टेस्टे..गोंवदयागोंवदया  येथेयेथे  
अज्ञातअज्ञात  अपहरणअपहरण  कताकता  विरुद्धविरुद्ध  प्रतयक्षप्रतयक्ष  हजरहजर  होिनुहोिनु  तक्रारतक्रार  वदल्यानेवदल्याने  
सबबसबब  कलमकलम  336633  भाभा..दद..िीिी  प्रमाणेप्रमाणे    गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  होिनुहोिनु  कागदपत्रकागदपत्र  
प्राप्तप्राप्त  झालेझाले    
fVi& रेरे..पोपो..  स्टेस्टे  गोवदयागोवदया  चेचे  जाजा..  क्रक्र..  11225500//2222    वदवद..2277//0066//2222    
अन्ियेअन्िये    गनु्हयाचेगनु्हयाचे  कागदपत्रकागदपत्र        तसेचतसेच  ईकडीलईकडील  आआ..  क्रक्र..  22004400//2222  
वदवद..    2288//0066//2222  अन्ियेअन्िये  टपालानेटपालाने  प्राप्तप्राप्त  झालेझाले  िरूनिरून  नंबरीनंबरी    गनू्हागनू्हा  
दाखलदाखल  rlsp fQ;knh ;kauk le{k iksyhl LVs’ku yk cksykoys 
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बडनेरा  बडनेरा   

     

114477//22002222  कलम कलम 
117700,,117711,,441199,,446655,,447711  भादिीभादिी.. 

26/06/2022 चे 16.26  िा  
pcr  29.06.2022 

1)  राज भैयालाल मालविय  िय राज भैयालाल मालविय  िय 3388  िर्ष रािर्ष रा..333388  राठी नगर राठी नगर ,,पाचबंगला  जनुी िस्ती पाचबंगला  जनुी िस्ती ,,   बडनेरा  बडनेरा   
 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 28-06-2022  

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 28-06-2022 
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01 अकोला 15/22 

कलम 

174 
CRPC  

 रे.स्टे.अकोला 

नविन विज च्या 

खाली दवेि च्या 

मंददराच्या 

बाजुला 

 

28/06/22 

चे 13.00 

िा.पुिी 

 

  28/06/22 

चे  

15.46  

िा. 

 

ऑन ड्युटी 

DYSS  

रे.स्टे.अकोला 

 

एक अनोळखी 

ईसम िय  

अं 

 50 

ते 55 

िर्ष, 

 

DYSS  द.म.रे.अकोला मार्ष त अतुल कुमार राजाराम शुक्ला िय38िर्ष,धंदा 

पााँईंट्समाँन रा.जठारपेठ रेल्िे कााँलनी अकोला यांनी एक लेखी मेमो पाठविला दक 

एक अनजान व्यक्ती उम्र50त5े5 चा रेल्िे  बााँन्ड्री के बाहर नये विज के वनचे देवि के 

मंददर के बाजु मे एक अनजान व्यक्ती मुत अिस्था मे पडा ह ै अशा मेमो िरुन 

रे.पो.स्टे.अकोला येथे  मर्ष न.ं15/22 कलम 174 CRPC प्रमाणे दाखल झाले आह.े 

घटनास्थळ पंचनामा कारिाई करणे कामी HC/630 रायकिार,तसेच पे्रत पाहारा 

ड्युटी कामी PC 13 यांना रिाना करण्यात आल ेआह.े मर्ष दाखल करण्यात आल े

मर्ष ची खबरी ररपोटष मा. SDM सो. अकोला येथे पाठविण्यात येत आह.ेतसेच मर्ष 

चे पुढील तपास ि योग्य कारिाई HC/630 रायकिार ह ेकरीत आहते. 

 

HC/ 
630 

रायकिार  
 

 

 

 

  

02 xksfn;k  29/22 

कलम 

174 
CRPC 

jsiksLVs xksafn;k 

;sfFky jsy 

Vksyh lkbZM ps 

cqfdx vkWQhl 

e/;s 

28/06/22 

चे 22.30 

िा.पुिी 

 

  28/06/22 

चे  

23.29  

िा. 

 

vkWu M;qVh  

DYSS 

jsiksLVs xksfn;k 

rQsZ rqylh 

fn{khr  

o; 28 o"kZ 

/kank tquhvj 

iksVZj jk- xksfn;k  

एक अनोळखी 

ईसम िय  

अं 

 25 

िर्ष, 

 

vkWu M;qVh DYSS jsiksLVs xksfn;k rQsZ rqylh fn{khr o; 28 o"kZ 

/kank tquhvj iksVZj jk- xksfn;k ;kauh एक अनोळखी ईसम वय अं 25 

वर्ष, jsy Vksyh lkbZM ps cqfdx vkWQhl e/;s ys[kh eseks o MkW ps e`r 

Áek.ki= iksLVs yk vk.kqu fnY;kus exZ nk[ky d:u घटनास्थळ 

पंचनामा कारवाई करणे कामी HC/567 HktHkqts तसेच पे्रत पाहारा डु्यटी 

कामी PC 1013 eMkoh यांना रवाना करण्यात आले आहे 

 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 

e/kqu 

feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps uko 

o iRrk 

gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 मनुष्य 
ममसींग कं्र 
06/2022  

 

  ट्रेन नं. 
12844पुरी 

अहमदाबाद 
एक्स.चे 
समोरील 

जनरल कोच 
चे D/4मधुन 
रेल्वे स्टेशन 
अकोला येथे 
गाडी उभी 
असतानंा 

 

04/06/22  
चे   

अंदाजे 
18.30 

सुमारास 

28/06/22  
18.00 
 वा. 

सुशील चैतना नाईक   
वय 35 वर्ष  

धंदा- मजुरी, 
रा.गंुड व्दार पो.बडम्बा 

पो.स्टे.बडम्बा 
मज.कटक 
(ओडीसा ) 

मो.नं. 9016933760 

 राजेश उदयनाथ 
राउत  

वय 28वर्ष, 
धंदा मजुरी, 

रा.बडाबरेना, 
पो.स्ट.गोपापुर     
पो.स्टे.बडम्बा 

मज.कटक  
(ओडीसा ) 

 

यातील तक्रारदार नामे  सुशील चैतना नाईक   वय 35 वर्ष धंदा- 
मजुरी,रा.गंुड व्दार पो.बडम्बा पो.स्टे.बडम्बा मज.कटक (ओडीसा ) 
मो.नं. 9016933760  याचें गावातील ईसम नामे अजय आनंद नाईक 
रा.अमशलपुर पो.स्टे.बडम्बा याचं्या सह गावातील 15 ते 20 लोक 
अहमदाबाद येथे कामाकरीता जात असतानंा रेस्टे अकोला येथे गाडी 
थाबंल्याने ते पाणी भरणे करीता गेल्याने तयाचंी गाडी रे.स्टे.वरुन 
मनघुन गेल्यावरुन सदर ईसम हे रे.स्टे.अकोला वरुन ममसींग झाले  
बाबत लेखी तक्रारी वरुन ममसींगची घेण्यात दाखल करण्यात आली  
fVi %&  यावेळी अजषदार नामे सुशील चैतना नाईक यानंी पो.स्टे.ला 
येवुन तयाचें भाउ हरमवलेबाबत अजष मदले वरुन मनुष्य ममससग दाखल  
 

HC/930 
चव्हान 



 


