
 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 19-01-2023 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

01 अकोला 
24/2023  
354, 354 

(अ), 

354(ड),32

3, 
504,506 

भा.द.वि 

सह 

बालकाांचे 

लैगगक 

अपराधाां 

पासून  

सांरक्षण 

अवधवनयम, 
2012 

8,11(4),1

2 प्रमाण े

अकोला 

रेल्िे 

स्टेशन 

पररसर,दु

बेिाडी 

पररसर ि 

कॉलेजपरर

सरमध्ये. 

 

गेल े1 

मवहन्यापासुन  

ते दद. 

18/01/23 

रोजीचे 

17.00 

िाजताचे 

दरम्यान. 

 

19/01/2023 

च े

16.19 िा 

कु.अांजली बांडू 

उमाळेिय 17 िर्ष 

(जन्मताररख 

04/03/2005),धांदा-

वशक्षण रा. जगजीिन 

रामनगर, टेलीफोन 

कााँलनी, दबेुिाडी, 

अकोला, मो.नां. 

9075172145 

 

रोहीत श्रीकाांत 

वमश्रा, िय 20 

िर्ष, रा. 

जगजीिन 

रामनगर, 

टेलीफोन 

कााँलनी, 

दबेुिाडी, 

अकोला 
vVd fnukad o 

osG 

 
19/01/2023 

चे 

18.55वा 

ननरंक  ननरंक िरील नमुद तारीख िेळी ि रिकाणी यातील दफयाषदी याांनी 

आरोपी याला त्याच्याशी ररलेशनवशप िेिणार नसल्याने स्पष्ट 

साांवगतलेले असताांना देखील दफयाषदीने त्याांच्याशी पे्रमसांबांध कायम 

िेिािेत यासािी दफयाषदीचा अकोला रेल्िे स्टेशन पररसर,दबेुिाडी 

पररसर ि कॉलेज पररसरमध्ये िारांिार पािलाग करून दफयाषदीला 

ररलेशनवशप िेिण्यासािी, लग्न करण्यासािी दबाि आणत असुन 

स्ित:च्या वजिाचे बरेिाईट करण्याच्या तसेच दफयाषदीची गजदगी 

बरबाद करण्याच्या धमक्या देत आह.े तसेच दफयाषदीला 

भेटल्यानांतर िारांिार वतला हाताला धरून हाताने चापटी मारून 

मारहाण करुन वशिीगाळ दमदाटी करतो. तसेच 2/3 िेळा 

दफयाषदीच्या घरी जािुन दफयाषदीला ि वतच े आईिडीलाांना 

वशिीगाळ करून दमदाटी केलेली आह.े िगैरे मजकुर 

दफयाषदीिरून गुन्हा रवजस्टर दाखल करण्यात आला   
 fVi%& दफयाषदी नामे कु.अांजली बांडू उमाळे याांनी पो.स्टे. ला 

येिुन ददल ेलेखी दफयाषद ददल ेिरून 

API 

गाढिे 

02 अकोला 
27/2023  
379  IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन 
नं.12720  
हैद्राबाद -
जयपरु 
एक्स चे 
कोच नं. 

B/8 बथथ नं. 
51 वरून  रे 
स्टे वानशम 
येथे लक्षात 
आले. 

 

29/12/2022 
चे 

04.00 वा 
दरम्यान 

19/01/2023 
चे   

22.15 वा 

नदक्षा बक्सी D/O 
सधुीरकुमार बक्सीवय 

23  वषे,रा. 1906, 
नवकास नवहार, आदशथ 
नगर,अजमेर राजस्थान  
मो.नं.8233168165 

 

अज्ञात ,dq.k 

15000@#  
एक आई क्य ु

oo झेड 
कंपनीचा 

मोबाईल त्याचा 
IMEI NO. 
माहीत नाही  
ज्यामध्ये VI 

नसम 
नं.779290677
0  नक.15000/- 
रु चा मोबाईल 

ननरंक. वरील ता.वेऴी व निकाणी यातील नियादी नामे  या 
नद.29/12/2022 रोजी ट्रेन नं.12720  हैद्राबाद -जयपरु एक्स चे 
कोच नं. B/8 बथथ नं. 51 वरून  रे स्टे हैद्राबाद  ते रे स्टे अजमेर 
असा प्रवास कनरत असतांना प्रवासा दरम्यान त्यांनी चानजिंगला 
िोन लावला व झोपल्या असता  रे स्टे वानशम येथे जाग आल्यावर 
त्यांच्या लक्षात आले की त्यांनी त्यांचा चानजिंगला लावलेला एक 
आई क्य ु oo झेड कंपनीचा मोबाईल त्याचा IMEI NO. माहीत 
नाही  ज्यामध्ये VI नसम नं.7792906770  नक.15000/- रु चा 
मोबाईल नदसला नाही. कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या झोपेचा 
िायदा घेवनु  चोरुन नेल्याचे लक्षात आले. अशी त्यांनी रे स्टे 
ईटारसी येथे नदले नियाद वरुन गनु्ह्याचे कागदपत्र टपालाने 
ईकडील पो स्टे ला प्राप्त झाल्याने कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्ह्हा 
दाखल करण्यात आला  
fVi%& पोलीस अनधक्षक कायालय लोहमागथ नागपरु येथील 
जा.क्र.317/2023 नद.18/01/2023अन्ह्वये गनु्ह्हयाचे कागदपत्र  
टपालव्दारे इकडील आ. क्र 86/2023 नद.19.01.2023  अन्ह्वये 
प्राप्त झाल्याने 

ASI 
971 
वडतक
र 



 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

gfddr riklh 

vaeynkj 

03 बडनेरा 
23/2023  
379  34 

IPC 

xqUgkizdkj  
मणीपसथ 
pksjh 

ट्रेन नं. 
12859 मुंबई 

हावडा 
गगतांजली 
एक्स. रे.स्टे 
बडनेरा येथनु 
सटुल्यानंतर 
हळु जात 
असतांना 
चाल ुगाडीत  

19/01/2023 
16.30 वा  
दरम्यान 

19/01/2023 
18/27 वा 

अनिषेक ज्ञानेश्वर 
वारखेडे वय 21 वषे 
धंदा - नशक्षण रा. 

गहगणा प्र बाळापरु ता.   
जळगांव जामोद नज. 
बलुढाणा मो.नं. 
7875927520 

 

अज्ञात ,dq.k 4700@#  
एक  काळ्या रंगाचे 
मणीपसथ त्यात चार 

ATM काडथ ( सेंट्रल 
ब ॅंक, SBI ब  ॅंक चे 2 , 
नांदरुा अबथन ब ॅंक ) 
पाच आधार काडथ 

( आई-वडील, दोन 
िाउ व माझे स्वत: ) 
प  न काडथ , रोख रुपये - 

4700/- रु. असा 
एकुण 4700/- रु. चा 

माल 

ननरंक. आज रोजी आम्ही WHC/1010 मेश्राम स्टे .डा.चाजथ मध्ये 
हजर असतांना नियादी नामे  अनिषेक वारखेडे हे त्यांचा नमत्र 
नामे अनिषेक रेलकर याचे सह रेल्वे स्टेशन शेगांव ते नागपरु 
असा प्रवास  नद. 19/01/2023 चे 18.27  वा. ट्रेन नं. 12859 
मुंबई हावडा गगतांजली एक्स . गाडीचे समोनरल जनरल कोच 
मधनु कनरत असतांना वनरल नमदु ट्रेन रेल्वे स्टेशन वर येउन 
थांबनु सटुल्यानंतर हळु जात असतांना प्ल ॅंटिा ॅंमथवर वनरल 
संशईत इसम चढुन त्यांनी माझे ब  क ची चैन उघडुन ब  क मध्ये 
असलेले वनरल नमदु मनी पसथ आनतल सामानासह चोरुन 
नेले असे नदले नियाद वरुन कलम 379,34 िादवी प्रमाणे 
दाखल  करण्यात  आला. 

HC 
231 
व-हेकर 

04 बडनेरा 
24/2023  
379  IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन नां. 

11040 अप 

महाराष्ट्र 

एक्स चे 

समोरील 

जनरल 

डब्यातून 

रे.स्टे. बडनेरा 

PF No.01 

िरून बसले 

असता गाडी 

सुटल्यानांतर 

2 वमवनटाांनी 

लक्षात आल.े 

 

18/01/2023 
चे 

14.45 िा. 
दरम्यान 

19/01/2023  
21.14 वा 

 

सत्यम सांजयराि 

राउत िय 22िर्ष, 

धांदा- वशक्षण रा. 

गळीपुरा नेरगपगळाई 

ता. मोशी. वज. 

अमरािती मो नां. 

9970841393,951165

2811 

 

अज्ञात ,dq.k 10500@#  
एक आकाशी रांगाचा 

ररयलमी नार्झो 20 

कां .चा मोबाईल 

त्याचा IMEI 

No.8621760555369

78, 

862176055536960 

त्यात Airtel वसम नां. 

7058759751,JIO 

वसम नां. 

9970841393कक.10,5

00/- रू. चा मोबाईल, 

ि मोबाईलला 

असलेल्या ब्राऊन 

रांगाच्या कव्हर मध्ये 

रे.स्टे.बडनेरा येथील 

टुवव्हलर पार्ककगचे 

कुपन ि रेल्िे रटदकट 

असा एकुण 10,500/- 

रू. चा माल 

 

ननरंक. वरील ता.वेळी व निकाणी यातील नियादी हे नद.18/01/2023 
रोजी रे.स्टे. बडनेरा ते रे.स्टे अकोला असा प्रवास करणे 
कनरता  ट्रेन नं.11040 अप महाराष्ट्ट्र एक्स चे समोरील जनरल 
डब्यातनू रे.स्टे. बडनेरा PF No.01 वरून बसले असता गाडी 
सटुल्यानंतर 2 नमननटांनी त्यांच्या लक्षात आले की, नियादी 
यांच्या प ॅंन्ह्टच्या डाव्या नखश्यात िेवलेला एक आकाशी रंगाचा 
नरयलमी नाझो 20कं.चा मोबाईल गक. 10,500/- रू. चा 
मोबाईल, व मोबाईलला असलेल्या ब्राऊन रंगाच्या कव्हर 
मध्ये रे.स्टे.बडनेरा येथील टुव्व्हलर पानकिं गचे कुपन व रेल्वे 
नटनकट असा एकुण 10,500/- रू. चा माल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या गर्ददचा िायदा घेवनु नियादी 
यांची नजर चकुवनु मदु्दाम व लबाडीने चोरुन नेले असे 
नियादीनी नदले लेखी नियाद वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे 
गनु्ह्हा दाखल  
fVi%& रेपोस्टे अकोला येथील जा क्र 165/2023 दद. 

19/01/2023 अन्िये तसेच रेपोस्टे बडनेरा येथील आिक 

क्र 64/2023 दद. 19/01/2023 अन्िये गुन्याचे कागदपत्र   

पो.स्टे. ला प्राप्त र्झाले िरून  

WHC 
257 
रामटेके 
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vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 
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feGkyk  

eky- 

gfddr riklh 

vaeynkj 

05 ukxiqj 
51/2023 
कलम 

379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वे पोलीस 
स्टेशन नागपरु 

येथील 
सेकंडक्लास 
बकुींग 
कायालय 
येथनु 

 

01/01/2023 
चे  

00:25 
 ते 00:38 वा. 
दरम्यान 

 

19/01/2023 
चे  

15:30वा. 

येरुमकु धमथराव S/O 
येरुमकु वासदेुव राव, 
राह. पोस्ट बोडोन्ह्नाडु, 
SC-कॉलोन हाउस नं. 

1-121, पलासा 
मंडल, श्रीकाकुलम, 
आंध्रप्रदेश 532222, 
मो. नं.9100862592 

अज्ञात 
 

,dq.k 8999@#  
एक मोटोरोला E7plus 
कं. चा ब्ल्य ुरंगाचा 
मोबाईल IMEI NO. 

355766344389736, 
355766344389744 

गक. 8999/- रु. 
 

ननरंक 
 

नमदु तारखेस वेळी व निकाणी यातील नियादी हे रे. स्टे. 
अहमदाबाद ते रे. स्टे. रायपरु असा प्रवास करीत असता 
प्रवासा दरम्यान ते रेल्वे स्टेशन नागपरु येथे येवनु सेकंडक्लास 
बकुींग कायालय येथे झोपले असता कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचे प  न्ह्ट चे नखशातील एक मोटोरोला E7plus 
कं. चा ब्ल्य ु रंगाचा मोबाईल गक. 8999/- रु. चा मोबाईल 
त्यांचे झोपेचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन 
नेला आहे. अशा नियादी यांचे नियाद वरुन सबब अपराध 
कलम 379िादनव प्रमाणे गनु्ह्हा दाखल करण्यात  आला. 
fVi%& आज रोजी आम्ही HC/319 नजचकार स्टे. डा चाजथ 
मध्ये हजर असतांना नियादी नामे येरुमकु धमथराव S/O 
येरुमकु वासदेुव राव यांची नियाद पो. स्टे. चे ट  ब िोन वर 
व्हॉट्सअ प द्वारे प्राप्त झाले वरुन 
 

WNK 
779 
िलावी  

06 xksafn;k 

08/2023 
कलम 

379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

xkMh 

ua12409 

xksaMokuk 

,Dlps dksp 

ua ,@1 

cFkZ ua 25 

jsLVs HkaMkjk 

;sFks >ksi 

m?kMysoj 

31@12@2

2 ps 12-30 

ok njE;ku 

19@01@2

3 ps 13-44 

ok 

MkW lqf/kj jek'kadj  

lDlsuk o; 43 

o"kZ jkg43 , 

vly iz/kku 

bDyksu bZ 8 

vjskjk dkWyuh 

Hkksiky 

6713323866 

अज्ञात 
 

,dq.k 14999@#  
lWelax da eksckbZy 

ekW ua ,Q&22 fle 

ua 8871240301 

vk;,ebZvk; ua 

353744503764520 

356563913764525 

fd 14]999@# 

ननरंक 
 

;krhy fQ;kZnh gs ueqn rkj[ksl  osGh ueqn 

xkMhus jsLVs jk;iqj rs Hkksiky vlk izokl djhr 

vlrkuk R;kauh vkiyk ueqn eksckbZy cFkZoj Bsoqu 

>ksiys vlrk R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus jsLVs Hkamkjk jskM njE;ku psk:u 

usys ckcr jsiksLVs Hkksiky ;sFks rdzkj fnyh vlrk 

ueqn dkxni=s ek iks vf?k{kd lks yksgekxZ ukxiqj 

tk dz vkj@23@xqUgk oxZ@297@23 fn 

17@01@23 vUo;s iksLVsyk vkt jskth izkIr 

>kY;kus uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

fVi%& ueqn dkxni=s ek iks vf?k{kd lks yksgekxZ 

ukxiqj tk dz vkj@23@xqUgk oxZ@297@23 fn 

17@01@23 vUo;s iksLVsyk vkt jskth izkIr 

>kY;kus 

Js.kh 

psi 

453 

;kno 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad  fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad fujad 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 19-01-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 19-01-2023 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 19-01-2023 

                                                                                                                                                                                

 

vdz jsiksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ nk- rk- osG fQ;kZnh@[kcj  

ns.kkjk uko 

e`rdkps uko 

o iRrk 

हकीकत riklh 

vaeynk

j 01 बडनेरा 03/2023  
कलम 
174 
जािौ 

KM NO- 
662/04 अप व 
डाउन मेन लाईन 
चे मध्ये नसग्नल 
नंबर SH-34 
जवळ जख्मी 
झाल्याने / 

औषधउपचार 
दरम्यान 
मेडीकल 
दवाखाना 
नागपरु येथे 

30/11/2022 
चे 

15.00 वा. 
समुारास 

19/01/2023 
चे 

15.27 वा. 
समुारास 

HC/453  मननष 
मेडीकल बथु 
नागपरु तिे 
MO सो. 

मेडीकल नागपरु 

गरुुमखु 
लेहरमल 
िक्ताने  

वय 58 वषे 
रा. गरुुनानक 
नगर गसधी 
क म्प 

परतवाडा 
पो.स्टे 

परतवाडा नज. 
अमरावती 

अश्या प्रकारे आहे नक , वनरल तानरख वेळी व निकाणी यानतल मयत इसम हा थोडा 
वेडसर असल्याने स्टेशन पनरसरात कोणत्यातरी गाडीने जख्मी होउन तो  
औषधउपचार दरम्यान त्याला प्रथमत: नज.सा.रु. अमरावती येथे आर.पी.एि मेतकर 
यांनी दाखल केले असता तेथनु त्याला मा. MO सो. यांनी मेडीकल नागपरु येथे रेिर 
केले असता तेथे तो औषधउपचार दरम्यान नद  30/11/2022 चे 15.00 वा. 
समुारास मरण पावलो बाबत  मा . MO सो. यांनी मयत घोनषत केल्याने सदर 
मयतावर HC/453 मननष यांनी प्राथनमक कायथवाही करुन कागदपते्र इकनडल पो .स्टे 
ला पािनवल्याने कागदपते्र आधारे इकनडल पो .स्टे ला मगथ क्र 03/2023 कलम 174 
CRPC प्रमाणे दाखल   करण्यात  आला. 
 

WHC 
1018 
डहाके 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 अकोला 24/2023  354, 354 (अ), 

354(ड),323, 504,506 भा.द.वि 

सह बालकाांचे लैगगक अपराधाां पासून  

सांरक्षण अवधवनयम, 

20128,11(4),12 प्रमाणे  

दद. 19/01/2023 

चे 

18.55 िा  

1)  रोहीत श्रीकाांत वमश्रा, िय 19 िर्ष, रा. जगजीिन रामनगर, टेलीफोन कााँलनी, दबेुिाडी, अकोला 

 

v-d iksLVs o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

हकीकत riklh 

vaeynkj 
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