
 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 28-11-2022  

 

v

Ø 

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 
412/2022 
कलम 379 

IPC  
 

xqUgk Ádkj 

cWx ef/ky 

lkeku 

pksjh 

ट्रेन नं. 
12656 

नवजीवन 
एक्स चे कोच 
नं. S/4 बथथ 
नं.32,40 

वरून प्रवास 
करीत 

असतांना  
रे.स्टे अकोला 

येथे झोप 
उघडल्यावर 
लक्षात आले. 

20/10/2022 
चे  

05.00 वा 
दरम्यान. 

28/11/2022 
चे   

18.26 वा. 

श्री.गणपत लाल 
S/O 

रूपारामजी 
वय 40 वषथ, 
धंदा - व्यापार 

रा. 11/6 
अंबेडकर नगर, 
स्लायरु चेन्नई 

(ताममलनाडु)– 
600073, 

मो.नं. 
9840443518 

 

अज्ञात एकुण 5,00,000/- रू  
एक मनळ्या रंगाच्या बगॅमधनू 

एक सोन्याचा हार मक. 
2,50,000/-रू, एक 

मांगमटका मक. 2,50,000/- 
रू, व कपडेमक. 00/- रू, 

असा एकुण 5,00,000/- रू 
चा माल. 

 

मनरंक    नमदु ता. वेळी व मठकाणी यातील मियादी हे मद.19/10/2022 
रोजी ट्रेन नं. 12656 नवजीवन एक्स चे कोच नं. S/4 बथथ 
नं.32,40 वरून रे.स्टे. चैन्नई ते रे.स्टे. अहमदाबाद असा प्रवास 
करीत असतांना प्रवासा दरम्यान मियादी यांनी आपली एक 
मनळ्या रंगाची बगॅ बथथ नं. 31 च्या खाली ठेवनु रे.स्टे बल्हारशाह 
येथे  झोपले ,             मद. 20/10/2022 चे 05.00 वा 
झोपेतनु जाग आल्यावर तयांना आपली बगॅ सरकलेली मदसली 
तयावरून तयांनी आपली बगॅ चेक केली असता माहीत झाले 
की, तयांचे बगेॅमधनू एक सोन्याचा हार मक. 2 ,50,000/-रू,एक 
मांगमटका मक. 2 ,50,000/- रू , व कपडे मक. 00/- रू , असा 
एकुण 5,00,000/- रू चा माल.कोणीतरी अज्ञात चोट्याने रे.स्टे 
बल्हारशाह ते रे.स्टे अकोला दरम्यान यांचे झोपेचा िायदा घेवनु 
मदु्दाम लबाडीने चोरून नेला  अशी मियादी यांनी रे पो स्टे 
अहमदाबाद येथे मियाद मदले वरून गनु्याचे कागदपत्र 
टपालव्दारे इकडील पो.स्टे ला प्राप्त झाल्याने कलम 379  IPC 
प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला 
 fVi %&  पोलीस अमधक्षक कायालय लोहमागथ नागपरु येथील 
क्रमांक. आर/23/गनु्हा वगथ/2022-6801 मद. 25/11/2022 
अन्वये गनु्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे.ला आ.क्र 
1846/2022 मद.26/11/2022 अन्वये प्राप्त झाल्याने गनु्हा 
दाखल 
 

ASI/5
6 मुंडे 

02 अकोला 
413/2022 
कलम 379 

IPC 
  

xqUgk Ádkj 

eksVkj 

lkldy 

pksjh 

 रे स्टे अकोला 
बकुींग 

ऑिीस 
समोरील नो 
पाकींग झोन 

मध्ये  
 

27/11/22 चे  
21.00 वा 
दरम्यान. 

 

28/11/22 चे   
23.01 
वाजता  

 गोपाल रमेश 
भांबेरे  

वय 38 वषथ 
धंदा- खाजगी 

नोकरी रा.कृष्ण 
नगरी कृष्ण 
मंदीर जवळ 
कौलखेड 

अकोला मो.नं. 
9158114551  

 

अज्ञात एकुण 80,000/- रू  
एक काळ्या व मरून रंगाची 

होन्डा शाईन कंपनीची 
मोटारसायकल गाडी नं. 

MH30 BA 8023तयाचा 
इंजीन नं. 

JC65ET1166723चेचीस 
नं. 

ME4JC657KHTO263
47, गाडीच्या टाकीवर गड्डा 
पडलेला आहे.आमण मागे 

सवथज्ञ नाव आहेअशी ककमत 
80,000/-रू ची 
मोटारसायकल  

 

मनरंक नमदु ता. वेळी व मठकाणी यातील मियादी हे मद.27/11/2022 
रोजी  रात्री चे 09.00 वाजता मियादी यांची पतनी ट्रेन नं. 12486 
गंगानगर हुजरु साहेब नांदेड गाडी ने मलकापरु ते अकोला 
प्रवास करून आली होती. मतला रे स्टे अकोला प्लटॅिॉम नं03 
वर घेण्यासाठी  मियादी यांनी तयांची वरील नमदु वणानाची टु 
व्हीलर मोटारसायकल  रे स्टे अकोला बकुींग ऑिीस समोरील 
नो पाकींग झोन मध्ये लावनु गेले होते. पतनीला घेवनु परत 
आल्यावर तयांना मोटारसायकल मदसली नाही.आजबुाजलुा 
शोध घेतला असता मदसनु आली नाही कोणीतरी अज्ञात 
चोट्याने तयांच्या गैरहजेरीचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने 
चोरून नेल्याचे लक्षात आले वरून तयांनी मदले लेखी मियाद 
कलम 379  IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल  
fVi %&  मियादी नामे गोपाल रमेश भांबेरे यांनी पो स्टे ला येवनु 
मदले लेखी मियाद वरून गनु्हा दाखल          

HC/ 
28  

वडमगरे   
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03 o/kkZ 
451/22 
कलम 

304 (अ), 
337, 
338 

भादवी 
 

xqUgk Ádkj 

हलगजीपणा 
dj.ks 

 

–  रेल्वे 
स्टेशन 

बल्लारशाह
प्लटँिॉमथ क्र. 
01 व 02 
च्या ममधल 

रेल्वे 
िुटओव्हर 

मिज 

27/11/22
चे 

16/55 
वा दरम्यान 

28/11/22
चे 23/12 

वा. 
 

सरतिे 
पो. उप.मन 

/सैय्यदअहेमद
नेम–रे.पो.स्टे. 
वधा अंतगथत 

दरुक्षेञ 
बल्लारशाह 

रेल्वे 
संबंधीत 

अमधकारी 
 

fujad fujad अश्याप्रकारेआहे की,  नमदु ता.  वेऴी व मठकाणी 
यातील जखमी व मयत प्रवासी हे रेल्वे स्टेशन 
बल्लारशाह येथील िुट ओव्हर मिजवर ट्रेन नं.  22152 
काझीपेठ X पणेु एक्स ही अनाउन्समेंन्टन केल्याने 
कोणतया प्लटँिॉमथ वर येणार याची प्रमतक्षा करीत उभे 
असतांना मिजच्या लोखंडी अँगल्स एका बाजनेु तटूुन 
सदर जखमी व मयत प्रवासी हे रेल्वे पटरीवर पडुन 
जखमी झाले तसेच मिजची देखभाल करणारे व 
अनाउन्समेन्ट करणारे रेल्वेचे अमधकारी  / कमथचारी यांचे 
मनष्काळजी व हलगजीपणा मऴेु एक प्रवासी ममहलेचा 
मतृय ुझाला असनु इतर प्रवासी मकरकोऴ व गंभीर जखमी 
झाल्याचे चौकशी अंती मदलेल्या अहवाल वरून सदर चा 
गनु्हा आक्रन्स मियादी चे  मियाद वरून नोंद करून मा.  
प्रभारी अमधकारी सो.  यांचे आदेशान्वये अप क्र.  
451/2022 कलम 304(अ),  337, 338 भादवी 
प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल  

सपोनी 
/ 

सरवदे 
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01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 28-11-2022 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 28-11-2022 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 28-11-2022 

 

                                                            

 

 

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 

vaeynkj 

01 o/kkZ 78/2022 
कलम 174 
CRPC  

रेल्वे स्टेशन 
बल्लारशाह 
येमथल PF 
NO 1 व 2 
वरील िुट 
ओवर िीज 

 

27/11/22  
चे  

21/30 वा.  
पवुी   
 

28/11/22 
चे 

12/45 वा. 
 

– ऑन डयटुी 
मेडीकल ऑिीसर 
तिे गाडथ मवश्वनाथ 

उराडे तिे  
PC/571 चौधरी रे.  

पो. चौकी 
बल्लारशाह 

 

मनमलमा मभमराव 
रंगाडी  

वय-48 वषथ, 
रा. बल्लारशाह 

 

अशा प्रकारे आहे की , यातील मतृक महीला मह प्रवासा करीता रे. स्टे 
बल्लारशाह येमथल प्लटँिामथ नं 1व 2 वरील िुट ओवर िीज वर ट्रेंन ची वाट 
पाहत उभे असतांना PF NO 01 व 02 चे व असलेले िीजचे दोन कप्पे 
अधथवट तटूुन प्रवाशासह खाली अधथवट तटुुन खाली रुळावर पडुन कोसळल्याने 
प्रवाशी जखमी झाले तयांना सामान्य रुग्णालय येथे (चंद्रपरु) येथे उपचार कामी 
भरती केले असता यातील मतृक ही उपचार दरम्यान मरण पावली. बाबत मा. 
MO मज. सा. रु. चंद्रपरु यांनी मतृ घोमषत केल्याचा लेखी मेमो मदल्याने मगथ क्र. 
33/2022 कलम 174 CRPC प्रमाणे  पे्रताचे पंचनामा कायथवाही कामी 
सपोमन चािले व पे्रत पहारा डयटुीकामी PC /273 यांना नेमण्यात येवनु  
रे.पो.स्टे. वधा येमथल मगथ  नं. 78/2022 कलम 174 CRPC प्रमाणे  नंबरी 
मगथ दाखल  
 

API  
चापले 

02 अकोला 30/2022 
कलम -174 
CRPC 

रे.स्टे. 
अकोला मक.मी. 

583/14 – 
583/16 के 
मबच अकोला 
याडथ में डाऊन 
ट्रँक वर अकोट 

िैल उड्डान 
पलुाच्या खाली 

27/11/22  
चे  

23.15  
वा.पवुी 

 

28/11/22  
चे  

00.21 वा. 

ऑन Duty 
DYSS श्री व्ही. 
एस. कोकाटे मध्य 
रेल्वे अकोला यांचे 
मािथ त पाईँन््समन 

नामे मनतीन                             
भाऊराव वानखडे 

 

एक अनोळखी 
महीला  

वय अं. 60 वषथ, 
 

  ऑन Duty DYSS (CR) अकोला यांनी लेखी मेमो पाईँन््समन नामे 
मनतीन भाऊराव वानखडे यांच्या हस्ते मेमो पाठमवले लगभग 22.00बजे 
LAEBTPN इंजीन नं. 32810 के लोको पायलट द्वारा वाकँीटाकँी से इन्डोअर 
DYSS अकोला श्री व्ही , टी. कोकाटे को सचुीत मकया गया की , मक.मी. 
583/14 – 583/16 के मबच अकोला याडथ में डाऊन ट्रँक पर एक अज्ञात स्त्री 
कलग की , व्यक्ती उनकी गाडी के सामने कुदकर आतमहतया की , गयी है।  
लोको पायलट  श्री सरुेंद्र एस. मखु्या. भुसावळ , मो.नं. 9503114615, गाडथ – 
श्री एस. एस. मीना मखु्या. भुसावळ , मो.नं. 9096071894 कृपया आवश्यक 
कायथवाही करे अशा प्राप्त लेखी मोमो वरुन HC/240 व PC 1087  यांना 
पढुील कायथवाही कामी  रवाना करण्यात आले आहे.  

HC/ 
240 
वाघाडे 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 fujad fujad fujad fujad 

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

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh 

ps uko o 

iRrk 

gfddr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


