
 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 27-06-2022  

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl 

xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 नागपरू 
449/2022 

कलम 
141,143,3

41 ipc 
म.पो.का. 

कलम  
37(1), 135 
इंडीयन रेल्वे 
अँक्ट कलम 

145(C ) 
,146, 147, 
174 (A) 

ट्रेन नं.  
11039 
महाराष्ट्ट्र 
एक्सपे्रस  

रेल्वे स्टेशन 
अजनी 

प्लटँफ़मम क्र. 
01 वर, 

27/06/2022 
15.03 वा 

27/06/2022  
21.37 वा 

श्रीकांत ईश्वर 
दास, वय 54 
वर्म धंदा मेल 

एक्सपे्रस लोको 
पायलट, रा. 
प्लॉट नं 34 
ओमनगर, 
मानकापरू 

नागपरू.  मो. नं 
8600047974 

1) बंटी उर्म  
ऋर्ीकेशबाबा नारायण 
शेळके, वय 39 वर्म 2) 

राज सरेुश संतारे् वय 25 
वर्म 3) मोहीज अजीज 
खान, वय 26 वर्म 4) 

आकाश दगुाप्रसाद गजुर 
वय 32 वर्म 5) ववजय 

गोपाल वमश्रा वय 30 वर्म 
6) ववशाल राजेश 

वाघमारे वय 28 वर्म 7) 
अतलु मनोहर नागपरेू वय 

28 वर्म 8) स्वप्नील 
सभुार् ढोके वय 31 वर्म 

9) इरर्ान बरुानदु्यीन 
काझी वय 40 वर्म 10) 
नयन राजेश तरवटकर 

वय 25 वर्म पत्ता सवम रा. 
नागपरु 

 

वनरंकवनरंक वनरंकवनरंक वर्यादी यांनी पो.स्टे. ला येवनु वर्याद वदले वरुन मा. PSO सो. 
यांचे आदेशान्वये  नंबरी गनु्हा दाखल करणयांत आला खालील 
प्रमाणे..--  आम्ही मी श्रीकांत ईश्वर दास, वय 54 वर्म धंदा मेल 
एक्सपे्रस लोको पायलट, रा. प्लॉट नं 34 ओमनगर, मानकापरू 
नागपरू.  मो. नं  8600047974 
समक्ष रेल्वे पोलीस स्टेशन नागपरू येथे हजर राहुन जबाब वलहून 
देतो की, मी वरील पत्तत्तयावर माझे परीवारासह राहत असनू, 
मागील 30 वर्ापासनू मध्य रेल नागपरू येथे नौकरी करतो, सध्या 
मी लोको पायलट म्हणनू कायमरत आहे. आज वदनांक 
27.06.2022 रोजी गाडी क्रमांक 11039 महाराष्ट्ट्र एक्सपे्रस ने 
माझे सहचालक, गौरवकुमार प्रवसध्दनाथ वमा उम्र 31 रा. वपरमॅीड 
ब्लॉसम 501 बेसा नागपरू मो.नं 7219864069 यांचे सह बडनेरा 
ते नागपरू पावेतो लोकोपायलट डयटूी करीता रेल्वे स्टेशन बडनेरा 
वरून 11.40 वाजताचे दरम्यान नागपरू करीता रवाना झालो. 
यानंतर मी 15.03 वाजता नमदू गाडी रेल्वे स्टेशन अजनी येथे 
थांबववली. सदर गाडीस 03. वमनीट प्लटँफ़मम क्र. 01 वती थांबा 
झाल्यानंतर गाडी पढेु घेवनू जाणयाचे वसग्नल वमळुन आले व 
गाडीचेगाडम (प्रबंधक) यांनी पढेु गाडी सरुू करणयाकवरता  
वॉकीटॉकीवर मसेॅज वदला या दरम्यान अचानक गाडीचे इंवजन 
समोर अनोळखी एक बनॅर ज्यावर अग्ग्नपथ वापस लो असे 
वलहलेले व कॉगे्रस पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे र्ोटो व वचन्ह 
असलेले बनॅर घेवनू इंवजनवर चढुन अग्ग्नपथ योजनेच्या ववरोधात 
नारेबाजी करू लागले. त्तयावरून मी इंवजन बाहेर येवनू नारेवनदशमन 
करणारे कायमकत्र्याना माझ्या गाडीचे वसग्नल वमळुन आले आहे, 
तमुच्यामळेु मी गाडी पढेु घेवनू जावू शकत नाही असे सांगीतले. 
सदर मोचेक-यांनी माझ्या वदलेल्या सचुनावर काही एक लक्ष न 
देता रेल्वे रूळावर बसनू व झोपनू तसेच रेल्वे इंवजनवर चढून 
आपले नारेवनदशमने सरुू ठेवून गाडीला थांबवनू ठेवले. यादरम्यान 
शासकीय रेल्वे पोलीस व रेल्वे सरुक्षा बल यांचे अवधकारी व 
पोलीस अंमलदार हजर झाल्याने नारेवनदशेने करणा-या सवम 
इसमांना इंवजन समोरून प्लटॅर्ामम वर आणणयाचा प्रयत्तन करीत 
असतांना ते ववरोध करीत होते. ते जागेवरून न हलता रेल्वे 
रूळावर झोपनू राहीले, त्तयामळेु रेल्वे गाडीला थांबवनू ठेवनू रेल्वे 
प्रवाशांच्या सखुकर प्रवासात बाधा आली. त्तयानंतर पोलीसांनी 
त्तयांना प्लटॅर्ाममवर आणले व माझी गाडी मी पढुील प्रवासाकरीता 
15.28 वा. रवाना केली. सदर ची गाडी मी नागपरू रेल्वे स्टेशन 

Api 
श्रीमती 
पावटल 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

येथे 15.40 वाजता घेवनू आलो व माझी डयटूी संपल्याने दवक्षण 
पवुम मध्य रेल, नागपरू मंडल चे लोको पायलट गाडी घेवनू पढुील 
प्रवासाकरीता गोंवदयाकडे रवाना झालो. 
त्तयानंतर मी तक्रार देणयासाठी पनु्हा अजनी रेल्वे स्टेशन येथे गेलो 
असता, वजआरपी व आरपीएर् च्या पोलीस अवधकारी/अंमलदार 
यांनी ताब्यात घेतलेले इसम यांचे कडे गेलो असता त्तयांची नावे 
पढुील प्रमाणे त्तयाच्या पक्षाबाबत मला रेल्वे पोलीसांकडुन समजले. 
मी त्तयांना पाहीले असता याच मोचेक-यांनी रेल्वे समोर नारेवनदशमने 
केली होती. 
मी वद. 27.06.2022 रोजी महाराष्ट्ट्र एक्सपे्रस चे लोको पायलट 
म्हणनू इंवजन चालववत असतांना रेल्वे स्टेशन अजनी येथे गाडी 
थांबवनू पढेु जाणयासाठी गाडी सरुू केली असतांना अचानकपणे 
कॉगे्रस पक्षाचे बनॅर हातात घेवनू इंवजनवर चढून व रेल्वे रूळावर 
झोपनू नारेवनदशमने केल्याने माझी गाडी 23 वमनीटासाठी थांबवनू 
ठेवली व या 10 मोचेक-यांनी गैरकायदयाची मंडळी जमवनू 
सावमजवनक रेल्वेच्या प्लटॅर्ाममवर उतरून मा. वरीष्ट्ठांनी वदलेल्या 
आदेशाचे उल्लंघन केले व पोलीसांची वदशाभुल करून 
कोणत्तयाही प्रकारे वरतसर परवानगी न घेता जाणीवपवुमक रेल्वे 
रूळावर झोपनू व इंवजनवर चढून नारेवनदशमने करून पोलीसांनी 
उठववणयाचा प्रयत्तन केला असता त्तयांना ववरोध करून रेल्वे गाडी 
क्रमांक 11039 महाराष्ट्ट्र एक्सपे्रसला 23 वमनीट पयमत थांबवनू 
ठेवल्याने रेल्वे प्रवाशांच्या सखुकर प्रवासात बाधा वनमाण केली 
म्हणनू माझी वर नमदू 10 नारेवनदशेने करणा-या मोचेक-
यांच्याववरूध्द कायदेशीर वर्याद आहे. 
माझा जबाब मी सांगीतल्याप्रमाणे मराठीत लपॅटॉप वरती टाईप 
केला असनू तो मला हहदीतनू समजावनू सांगीतला असता तो 
माझे सांगणयाप्रमाणे बरोबर व खरा आहे. SD अशा वर्यावद वरुन 
कलम 141,143,341 ipc म.पो.का. कलम  37(1) 135 इंडीयन 
रेल्वे अँक्ट  कलम 145(C ) ,146, 147, 174 (A) प्रमाणे गनु्हा 
दाखल dj.;kr vkyk- 
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02 अकोला 
204/2022 
कलम 379 
IPC प्रमाणे 

xqUgk Ádkj 

मोबाईलमोबाईल 

pksjh 

रे स्टे अकोला 
PF NO.01 

वर ट्रेन ववदभम 
एक्स चे 
मागील 

जनरल कोच 
नं.  D-2 चे 
दरवाज्याजव

ळ 

26/06/2022
21.00 वा.  

 

27/06/2022 
00.30 वा. 

 

अज्ञात योगेश गजानन पेशकार 
वय 50 धंदा - नौकरी रा. 
हपँी अवरस शाळे मागे 

जठारपेठ अकोला , मो.नं. 
9637972628 

-   एकुण एकुण 1133,,000000//--  रूरू  
 एक वरअलमी -

7कंपनीचा पांढ-या  
रंगाचा मोबाईल मॉ.नं. 
RMX 2151त्तयाचा  

IMEI NO. 1) 
869577054412579, 

2) 
869577054412561 

त्तयात Jioवसम नं. 
9921917194,हकमत 

13000/-रु, चा मोबाईल. 
 

वनरंक वरील ता.वेळी व वठकाणी यातील वर्यादी नामे 
योगेश गजानन पेशकार वद.26/06/22 रोजी 
वर्यादी यांची पत्तनी व मलुगा रे.स्टे बडनेरा ते 
रे.स्टे. अकोला  असा प्रवास ट्रेन ववदभम एक्सने 
कवरत येत असल्याने वर्यादी हे  रे स्टे अकोला 
PF NO.01 वर आले ट्रेन प्लटँर्ामँम नं. 01 वर 
21.00वा. आली असता ते मागील जनरल कोच 
नं. D-2 चे दरवाजा जवळूनत्तयांचे प्तनीचे 
जवळील सामान उतरवत असतांना कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या गर्ददचा  
र्ायदा घेवनु त्तयांच्या पनँ्टच्या वखशात ठेवलेला 
त्तयांचा  एक   नमदुनमदु  वणमनाचा मोबाईल. मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेला.असे त्तयांनी  वदले वर्याद 
वरुन मा.PSO सो यांच्या आदेशांन्वये  कलम 
379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल . 

WHC 
1009 
पंचागे 

03 अकोला 
205/2022 
कलम 379 
IPC प्रमाणे  
xqUgk Ádkj 

मोबाईलमोबाईल 

pksjh 

 रेल्वे स्टेशन 
अकोला येथे 
अप हावडा 
मेल चे 
जनरल 
बोगीतनु 
प्रवास करत 
असताना 

 

03/06/2022 
18.20  

 

27/06/2022  
07.36 वा. 

अज्ञात गजानन पोच ुगरुनलेु  वय 
32वरे् व्यवसाय-वशक्षण 
राह-  म ुसोनलुी पो सोंडो 
ता राजरुा वजल्हा चंद्रपरु  
मोनं-8551064036 

आधारकाडम 
नं.431327283534 

 

एकुण एकुण 1100,,550000//--  रूरू 
एक समँसंग  कंपनीचा  

मोबाईल मा.ँ नं.11 त्तयाचा 
IMEI 

NO.3540254134784
12  त्तयात Jio वसम 

नं.880692591हकमत 
10,500/-रु.चा मोबाईल 

 

वनरंक यावेळी  नमदु ता. वेळी व वठकाणी यातील वर्यादी 
मजकुर हे  नमदु पत्तयावर जन्मापासनु त्तयांचेआई 
ववडलांसोबत पवरवारासह राहत असनु वयाच्या 
सात वर्ापासनु ते आंधळे आहे ते  वद. 
03/06/2022 रोजी चंद्रपरु येथनु मुंबई वरळी 
नागपरु रेल्वे स्टेशन प्लटँर्ामँम क्र 03 वर 14.30 
वा. आलेल्या गाडी नं 12810 अप हावडा मेलच्या 
जनरल  बोगी. सदरची मेल अकोला रेल्वे स्टेशन 
येणेपवुी  त्तयांच्याजवळ असलेल्या सकँबग मध्ये 
मोबाईल र्ोन ठेवनु बाथरुमला गेले व समुारे 
18.20 ते 18.30 वा.परत सीटवर येवनु त्तयांच्या  
सकँबगमध्ये ठेवलेला मोबाईल र्ोन पावहला 
असता तो मला वमळुन आला नाही. त्तयांचा  एक 
समँसंग  कंपनीचा  नमदुनमदु  वणमनाचा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेले वरुन 
वर्यादी यांचे लक्षात आले वरुन त्तयांनी रे.पो.स्टे 
इकडील पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने  379 IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल .  
जा क्र 3722/2022 वद. 24/06/2022 अन्वये  
गनु्या.दादर येथे वदले वर्याद वरुन गनु्याचे 
कागदपत्र चे कागदपत्र ईकवडल पो.स्टे.ला आवक 
क्र 924/22 वद. 25/06/2022 

NK/99 
दायमा 



 

 

 

 

 

 

 

04 अकोला 
206/2022 
कलम 379 
IPC प्रमाणे  
xqUgk Ádkj 

मोबाईलमोबाईल 

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
अकोला 

प्लटँर्ामँम क्र 
01वर ट्रेन नं 
12810अप 

हावडा 
एक्सप्रसचे 

जनरल  
बोगीमध्ये 
गाडीत 

चढल्यानंतर 
लक्षात आले 

03/06/2022 
20.30  वा. 

27/06/2022   
10.20 वा. 

अज्ञात पषु्ट्पदंत यशंवत गवई  वय 
40 वरे् व्यवसाय-कलर 

कामी राह- रुम  नं 
10ग्राउंड फ्लोअर 

आंबेडकर नगर आटोले 
गाव नालासोपारा मुंबई 
मोनं- 7796702466 

आधारकाडम 
नं.998324647973 

 

एकुण एकुण 99,,550000//--  रूरू  
एक Realme  कंपनीचा 
वनळ्या रंगाचा मोबाईल 

र्ोन मॉ  नं C21Y त्तयाचा 
IMEI NO-

866403054345714
त्तयात Vodafone 

कंपनीचे वसम काडम -
9765074792 असा  

असलेला हकमत 9,500- 
रुपये चा मोबाईल 

 

वनरंक नमदु ता. वेळी व वठकाणी यातील वर्यादी मजकुर  
हे वद. 03/06/2022 रोजी अकोला ते मुंबई असा 
प्रवास  रेल्वे स्टेशन अकोला प्लटँर्ामँम क्र 01वर 
गाडी नं 12810 अप हावडा एक्सप्रसचे जनरल  
बोगीमध्ये  गाडीत चढल्यानंतर त्तयांच्या लक्षात 
आले की, त्तयांच्या  पनॅ्टच्या डाव्या वखशात 
ठेवलेला एक Realme   नमदुनमदु  वणमनाचा  मोबाईल  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वर्यादी यांची नजर 
चकुवनु प्रवाशी लोकांच्या गर्ददचा र्ायदा घेवनु 
मदु्दाम लबाडीने चोरून नेला वरुन वर्यादी यांनी 
रे.पो.स्टे.दादर येथे वदले वर्याद वरुन गनु्याचे 
कागदपत्र इकडील पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने  
मा.PSO  सो यांच्या आदेशान्वये इकडील पो स्टे 
ला कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  पोलीस 
अवधक्षक कायालय  लोहमागम नागपरु यांचा जा क्र 
3724/2022वद.24/06/2022 अन्वये  गनु्याचे 
कागदपत्र ईकवडल पो.स्टे.ला आवक क्र 923/22 
वद.25/06/2022 गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्या 
वरून 

तपास 
NK/1080 
रेवेकर 

05 अकोला 
207/2022 
कलम 379 
IPC प्रमाणे  
xqUgk Ádkj 

मोबाईलमोबाईल 

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
अकोला 

प्लटँर्ामँम क्र 
02वर योगेश 
पंड्या अँन्ड 
सन्स कॅन्टीन 

जवळ 

25/06/2022 
00.30वा. 

27/06/2022 
11.48 वा. 

अज्ञात कमलेश अमोल 
कंुटलवार  वय 30 वरे् 

धंदा - नोकरी रा. 
गोंडप्लॉट वधा  मो नं- 

9527430107 
 

-  एकुणएकुण3737,,999999//--  रूरू  
 एक वन प्लस  कंपनीचा 
वनळ्या रंगाचा मोबाईल  
मॉ  नं 7T त्तयाचा IMEI 

NO- 
868539048460891, 
868539048460883 

त्तयात JIO कंपनीचे वसम 
काडम -9527430107  
हकमत 37999/- रुपये 

चा मोबाईल 
 

वनरंक यावेळी  नमदु ता. वेळी व वठकाणी यातील वर्यादी 
मजकुर   हे वद. 24/06/2022 रोजी अकोला ते 
वधा असा प्रवास डाऊन सेवाग्राम एक्स नी करणे 
करीता रे स्टे अकोला येथे  प्लटँर्ामँम क्र 02वर 
योगेश पंड्या अँन्ड सन्स  जवळ आले असता 
त्तयांच्या ट्रेन ला उशीर असल्याकारणाने त्तयांनी 
मोबाईल चावजिंगला लावनु बसले. त्तयांना वतथेच 
झोप लागली वद. 25/06/2022 रोजी  00.30 
वाजता त्तयांची झोप उघडली तेव्हा त्तयांच या लक्षात 
आले की, त्तयांचा चावजिंगला लावलेला एक वन 
प्लस  कंपनीचा   नमदुनमदु  वणमनाचा  मोबाईल   
यांच्या झोपेचा र्ायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने 
चोरून नेला वरुन वर्यादी यांनी वदले वर्याद वरुन 
मा.PSO  सो यांच्या आदेशान्वये कलम 379  
IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल करणयात आला . 

तपास  
HC/214 
नेवारे 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 26-06-2022   

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 27-06-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 27-06-2022  

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 27-06-2022 

 

    

    

                                                               

 

 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko feGkyk eky  vkjksih gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01   
बडनेरा  बडनेरा   

     

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

26/06/2022 चे 16.26  वा  
 

1)  राज भैयालाल मालववय  वय राज भैयालाल मालववय  वय 3388  वर्म रावर्म रा..333388  राठी नगर राठी नगर ,,पाचबंगला  जनुी वस्ती पाचबंगला  जनुी वस्ती ,,  

114455//22002222  कलम कलम   
333322,,335533,,229944,,550066  भाभा..  दद..  वीवी..  सह सह 

कलम कलम 114477  भाभा..  रेरे..  काका....  

27/06/2022 चे 19.41  वा  
 

22) )  राजेश उर्म   राजा रमेशराव मानकर वय राजेश उर्म   राजा रमेशराव मानकर वय 3300  वर्मवर्म  रारा..  सानेगरुुजीसानेगरुुजी  कॉलणीकॉलणी  नंनं..  33  साईनगरसाईनगर  अमरावतीअमरावती  

 

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad  


