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 Daily Bulletin Of Railway Maharashtra State Nagpur Date 12/03/2023 

Dist. 

Rlys 

Nagpur 

 

Police Station 

Reg.Offences 

NC   Missing person Missing 

Children 

Applications Total 

Accidental 

deaths 

Traced Untraced 

Class 

 I to V 

Class 

VI 

Male Female Girl Boy Public SP 

office 

Senior 

Offices 

00 Male Female Male  Female 

total 06 NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL  - - - - 

 

 

 

 
 

Dist. 

Rly 

Nagpur 

Beggar Cases Hawkers  Cases 

total NIL   NIL 

 
 

Dist. 

Rly 

Nagpur 

Preventive action BP Act.   Summons Warrant Police/homeguard detail 

CRPC 

107 109 110 41 

(1), 

(2) D 

122 

124 

99/ 

112/ 

117 

55/ 

57 

Served Balance Served Balance Train Patrolling Staff 

Total 

Total NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 06 39 - 30 - 

  

 
 
 
 
 
 
Bulletin Of  Railways Nagpur  Summary 



 
 

 
 
 
 

Morning Bulletin Dated 12/03/2023 

SR 

N1o. 

HEAD REP. DET. Stolen Property Recoverd Property 

 

1 MURDER - - - - 

2 ATT. MURDER(307,34 IPC) - - - - 

3 DACOITY (395 IPC) - - - - 

4 PREP.OF.  DACOITY(399 IPC) - - - - 

5 ROBBERY (392 TO 394) - - - - 

6 H.B.T. - - - - 

7 BAG  LIFTING/PURSE 01 - RS. 35,000/- - 

BAG DROPPING 01 - RS. 24,000/- - 

BAG CUTTING - - - - 

MOBILE 02 01 RS. 56,000/- RS. 15,000/- 

CHAIN SNATCHING - - -                       - 

OTHER  THEFT 

OTHER PROPERTY 
 

01 

 

- 

 

RS. 17,000/- 

 

- 

8 LAPTOP BAG/ LAPTOP - - - - 

9 A.S.D.(328 IPC) - - - - 

10 RIOT - - - - 

11 HURT (324 IPC) - - - - 

12 ASSAULT - - - - 

13 CHEATING - - - - 

14 C.B.T. (406 IPC) - - - - 

15 MOLESTATION(354 IPC) - - - - 

16 RAPE (395 IPC) - - - - 

17 FORGED  NOTE(489ipc) - - - - 

18 KIDNAPPING (363IPC)  - - - - 

19 OTHER IPC  - - - - 

TOTAL 

 

06 01 RS. 132,000/- RS. 15,000/- 



Information 

of police 

personnel 

Unit PC TO ASI PSI TO PI ACP/ DYSP 

Sanctioned Available Present Sanctioned Available Present Sanctioned Aviailable Present 

NGP/RLY 584 530 443 40 30 26 03 02 02 

 
Information 

of police  

personnel 

Unit NO.OF HOME QUARANTINE/ 

COVID CENTRE 

NO OF HOSPITAILISED NO OF DEATH 

00 00 00 

NGP/RLY 

Information 

of Crime 

Unit MURDER ATT TO 

MURDER 
   DACOITY        RAPE Molestation ROBBERY MOBILE 

THEFT 

 

Rep. Det

. 

Rep. Det. Rep. Det. Rep. Det. Rep. Det. Chain 

Snacthing 

Excluding  Chain 

Snacthing 
Rep. Det. 

NGP/RLY - - - - - - - - - - - - _ _ 03 01 

 
Accidental death Unit CLAIM UNCLAIM Accidental 

Injured 

Unit Rep. 

 

NGP/RLY 
- -  

NGP/RLY 
- 

 
 

Complaints Received  

on 1512 
Unit  No of Complaints No of  NCs Reg. No of FIRs Reg. 

NGP/RLY - - - 
Missing &  

kidnapping 

Unit  No of Missing Reported                                           No of kidnapping Reported 

Reported Previous Reported Till Date 

Frome 2010 to2022 

    Unit               Reported                                     Detect 

NGP/RLY Male Femele Trace Untrace NGP/RLY Male Femele Male Femele 

- - 361 65 - - - - 

 
Preventive action 

 

Unit 
NGP/RLY 

 

No of Cases Registered 

- - 

 

 

 

 

 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 12-03-2023 

 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky  feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

01 cM.ksjk 
76/2023 
कलम 379 

भादवी  
गुन्हा izdkj  

Hero 
Splendor 
xkMh   pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
अमरावती 
एक्झीट 
गेटचे 

जवळचे 
आहार 
हॉटेलचे 
समोरील 
ननबाच्या 

झाडाखाली 

11/03/2023 
13.00 वा. ते 
14.15 वा. 
दरम्यान 

12/03/2023 
15.00 वा. 

 

योगेश मोरेश्वर भोगे 
वय 26 वषष धंदा- 

शशक्षण राह- जळगांव 
आवी ता. 

धामनगांव रेल्वे शज. 
अमरावती मो.क्र. 

8857082319/973
0165879 

 

अज्ञात ,dq.k 17]000@# 
एक Hero Splendor 

काळ्या रंगाची शनळे पटे्ट 
असलेली गाडी क्र. MH 
27 AV 4772, चेचीस 

नं. 
MBLHA10AMGHF6

3452, इंशजन 
नं.HA10EJGHF7108

3 जनुी वापरती शक. 
17000/- रु. 

 

शनरंक 
 

fQ;kZnh gs le{k iks-LVs- yk ;soqu fQ;kZn fnys o#u---  

अशा प्रकारे आहे की , नमदु ता वेळी व शिकाणी यातील शियादी - 
हे शद . 11/03/2023 रोजी शमत्र नामे - शवजय शभमराव बोन्द्रे यांचे 
सोबत रे . स्टे. अमरावती येथे पणु्याला जाण्याचे रेल्वे शरझर्व्हेशन 
शटकीट  काढण्यासािी आले होते . दपुारी 13.00 वाजता पोहचलो 
तेर्व्हा मी माझ्या भावाच्या नावावर खरेदी केलेली मोटरसायकल 
Hero Splendor काळ्या रंगाची शनळे पटे्ट असलेली गाडी क्र . 
MH 27 AV 4772, चेचीस नं. MBLHA10AM 
GHF-63452, इंशजन नं. HA10EJG 
HF 71083 जनुी वापरती शक . 17000/- रु. अशा वणषनाची 
मोटरसायकल रेल्वे स्टेशन अमरावती एक्झीट गेटचे जवळचे 
आहार हॉटेलचे समोरील ननबाच्या झाडाखाली पॉकष  करुन शटकीट 
काढण्यासािी गेले असता अंदाजे 14.15 वाजता दरम्यान शियादी 
व त्याचा शमत्र मोटरसायकल घेण्यासािी गेले असता नमदु 
शिकाणी मोटरसायकल शदसनु आली नाही . शियादी व त्याचा शमत्र 
यांनी मोटरसायकल सगळीकडे शोधली असता शमळुन आली 
नाही. िीयादीचे गैरहजरीचा िायदा घेवनु नमदु वणषनाची 
मोटरसायकल चोरुन नेला बाबत शदले लेखी तक्रावरुन कलम 
379 भादवी प्रमाणे गनु्द्हा दाखल. 

HC/ 
192 

घोडकर 

02 brokjh 

20/2023 
कलम 379 

IPC  

गुन्हा izdkj  
लेडीज पसस  
pksjh 

रे.स्टे. 
dsGon 

P/F नं.1  
वर 

06/03/2023   
07:30 वा.  

11/ 03/2023  
14:42   वा. 

समुमत मोहन बैन, 
वय 33 वषे, धंदा-
खाजगी काम, 
राह.मथरुा प्रसाद 

वामने, कांद्री माईन, 
वाडस नं 04,रामटेक 
नागपरु, ह.म.ु कोटा 
रोड, ससधी कं.  

dsGon 

,सावनेर,नागपरु, मो.नं. 
8817665013 

संशईत 
bZle  
नामे 
अंमकत 
वय अ.ं 
22वषस 
iRrk 

ekghrh 

ukgh 

 

,dq.k 35]000@# 
एक एक क्रीम jaxkph 
लेडीज पसस त्यात 

dsGon ते सिंदवाडा 
पयंतचे रेल्वे प्रवासाचे 
तीन व्यक्तीचे, मतमकट 
रोख 35000/- रु. (500 

X 69,100 X 4 o 
fpYyj 100 ) 

असे एकुण 35000/-रु 
चा माल. 

 

शनरंक 
 

fQ;kZnh gs le{k iks-LVs- yk ;soqu fQ;kZn fnys o#u---  

gdhdr ofjy rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 

fn- 06-03-2023 jksth js-LVs- dsGon rs fNanokMk vlk 

izokl R;kaps iRuh o eqyklg dj.ks djhrk js-LVs- 

dsGon ;sFks vkys vlrk rsFks IyWVQkeZ dz- 01 oj 

clwu tso.k djhr vlrkauk R;kaps utj pqdhpk 

Qk;nk ?ksowu la’kbZr ble ukes vafdr o; va- 22 o"kZ 

;kauh fQ;kZnh ;kaps iRuhph ,d fdze jaxkph ysMht 

ilZ R;kr dsGon rs fNanokMk i;Zrps jsYos frdhV o 

jks[k jDde ,dq.k 35]000@& :- pk eky eqnnke 

yckMhus o diVkus pks:u usys ckcr ph ys[kh rdzkj  

fQ;kZnh ;kauh vkt jksth iks-LVs- yk gtj gksoqu  

fnY;ko:u ek PSO lks- ;kaps vkns’kkUo;s js iks LVs 

brokjh ;sFks xq-j-ua- 20@2023 dye 379 Hkk-n-fo- 

izek.ks nk[ky-  

HC/ 
990 
चरडे 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

03 अकोला 
97/2023 

कलम 379  
IPC  

गुन्हा izdkj  
मोबाईल 

pksjh 
 

ट्रेन अकोट 
-अकोला 
पसँेंजर 
नेप्रवास 
करून रे. 

स्टे. 
अकोलाप्ल ॅ
टिॉमष नं. 
06 वरून 
गाडीतनु 
उतरत  

असताना 
 

12/03/23 
चे वेळ 

नमदु नाही 

12/03/23 
17.29 वा. 

मरुलीधर त्र्यंबक नशदे 
वय 68वषष धंदा- शरटा. 
(MSEB) रा. सरस्वती 

नगर अकोट  शज. 

अज्ञात ,dq.k 11]000@# 
एक शरअलमी C-15 
कंपनीचा जांभळया 

रंगाचा मोबाईल त्याचा 
IMEI NO माहीत नाही.  

त्यात   JIO शसम 
नं.9764505728 शक. 

11,000/- रू चा 
मोबाईल 

 

शनरंक यावेळी शियादी पो.स्टे.ला येवनु मोबाईल चोरी बाबत शदले जबानी  
तक्रारी वरुन  मा. PSO सो यांच्या आदेशांन्द्वये गनु्द्हा दाखल केला 
तो खालील प्रमाणे. 
वरील ता.वेऴी व शिकाणी यातील शियादी हे  शद.12/03/2023 
रोजी आपल्या पशरवारासह रे.स्टे. अकोट ते रे.स्टे. अकोला असा 
प्रवास ट्रेन अकोट – अकोला पसेँ. गाडीने इंशजन पासनु शतन 
नंबरच्या बोगीत बसनु करून रे.स्टे. अकोला प्लटँिामँष नं. 06 वर 
गाडीतनु उतरत असतांना शियादी यांनी त्यांचे शटाच्या डार्व्या 
शखशात िेवलेला त्यांचा एक शरअलमी C-15कंपनीचा जांभळया 
रंगाचा मोबाईल त्याचा IMEI NO माहीत नाही.  त्यात   JIO शसम 
नं.9764505728  शक. 11 ,000/- रू चा मोबाईल प्रवासी 
लोकांच्या चढण्या- उतरण्याच्या गदीमध्ये  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने गर्ददचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरून नेले बाबत 
शदले शियाद वरून मा. PSO सो. यांचे आदेशानर्व्ये कलम 379 
IPC प्रमाणे गनु्द्हा दाखल. 

NK/ 
1080 
रेवेकर 

04 अकोला 
98/2023  
379  IPC 

गुन्हा izdkj  
मोबाईल 

pksjh 
 

ट्रेन नं 
20858 
साईनगर 

परुी एक्सचे 
समोरील 
जनरल 
कोच 

मधनुरे.स्टे. 
अकोला चे 
दगा येणे 
अगोदर 

गाडी स्लो 
असतांना 
लक्षात 

आलेअसतां
ना 
 

12/03/23 
वेळ नमदु 

नाही 

12/03/23 
22.23 वा 

भुषन माधवराव पाटील 
वय42वषष,धंदा - मजरुी 
(मेस),रा.पाचपावली 
पोलीस काटँषर C नवग 
काटँषर नं.102 नागपरु, 

मो नं 
9623625210,96232

81122 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 30]000@# 
एक शिक्कट मोरपंखी 

रंगाचा शववो V 25 (5G) 
कं.चा मोबाईल त्याचा 

IMEI NO.माहीत 
नाही.VISim 

NO.7709045280नक.3
0,000/-रु,चा 

मोबाईल.असा एकुण 
30,000/-रु चा माल. 

 

शनरंक यावेळी शियादी यांनी 21.40 वाजता पो.स्टे.ला येवनु मोबाईल 
चोरी बाबत शदले जबानी  तक्रारी वरुन  मा. PSO सो यांच्या 
आदेशांन्द्वये गनु्द्हा दाखल केला तो खालील प्रमाणे. 
हकीकत,   वशरल ता. वेळी व शिकाणी यातील शियादी हे 
शद.12/03/23रोजी ट्रेन नं 20858 साईनगर परुी एक्सचे समोरील 
जनरल कोच मधनु भुसावळ ते नागपरु असा प्रवास करीत 
असतांना रे.स्टे.अकोला चे दगा येणे अगोदर गाडी स्लो झाली 
असता शियादी यांचे शटाच्या वरच्या खीशाताल एक शिक्कट 
मोरपंखी रंगाचा शववो V 25 (5G) कं.चा मोबाईल त्याचा IMEI 
NO.माहीत नाही. VISim NO.7709045280नक.30,000/-रु,चा 
मोबाईल.कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने शियादी यांची नजर चकुवनु 
मदु्दाम लबाडीने  चोरुन नेला.असे शदले तक्रारी वरुन 
मा.PSOसो.यांच्या आदेशान्द्वये सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे 
गनु्द्हा दाखल. 

ASI 971 
वडतकर 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 xksafn;k 

38@23 

dye 379 

Hkkanfo 

गुन्हा izdkj  
eksckbZy 

pksjh 
 

Vsªuua 

12855 

baUVjflVh 

,Dlizslps 

ekxhy 

tujy 

dksp e/kqu 

/kkoR;k 

xkMhr] 

xksafn;k 

njE;ku 

11@03@23  

21-53 ok-  

12@03@23 

01-42 ok- 

jfo equs'k ljkBs  

o; 38 o"kZ 

O;olk;& [kktxh 

uksdjh jkg-  

f'kouxj dkWyksuh 

Hkkstiqjh lekt 

eanhj toG Hkksiky 

8269976604 

 

jaftr 

fHkojke usokjs 

o; 39 o"kZ 

jkg vesMk 

¼ikuMksaxjh½ 

rk&ykath ft 

ckyk?kkV 

e iz- 

vVd rk& 
12@3@23 

ps 
19-17     
ok 

,dq.k 15]000@# 
,d  flYOgj 

LdkW; CY;q jaxkpk 

jsMeh daiuhpk 

eksckbZy ekWMsy u 

uksV&8 

vk;,ebZvk; dza- 

86500104420738

1, 

86500004420739

9 R;kr fledkMZua-  

fc,l,u,y  

9630175569,thoks 

7771014673 
fdear 15000@ 

:- pk eky 

ueqn 

izek.ks 

fQ;kZnh gs le{k iks-LVs- yk ;soqu fQ;kZn fnys o#u---  

lfou; lknj dh]ojhy ueqn- rkj[ksl osGh o fBdk.kh 

;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn xkMhus jsYos LVs’ku 

jk;iqj&bZrokjh&Hkksiky vlk izokl djhr vlrkuka xkMh 

jsYos LVs'ku xksafn;k njE;ku /kkoRk vlrkauk dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus fQ;kZnh ;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu R;kapk 

ojhy ueqn o.kZukpk eksckbZy eqn~nke yckMhus pks:u usys 

ckcr fQ;kZnh ;kauh fnys fQ;kZn o:u vi au 38@2023 

dye 379 Hkkanfo izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- o 

ekghrh M;qVh ojhy iks-vaeynkj o vkjih,Q deZpkjh 

xksafn;k ;kauk ns.;kr vkyh- 

vkj-ih-,Q xksafn;k ;sFkhy mi fujh&Jh ea;d feJk o 

R;kaph fVe jsYos LVs’ku xksafn;k ijhljkr xLr djhr 

vlrkuk R;kauk jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFkhy iqoZ jsYos ;kMZ 

dMs ueqn vkjksih gk la'k;kLin fLFkrhr feGqu vkY;kus 

R;kl ueqn LFkGh gtj jkg.ks ckcr fopkjiql dsyh vlrk 

rks mMok&mMohps mRrjs nsoq ykxY;kus R;akph vax>Mrh 

?ksryh vlrk R;kps dMs ,d ueqn xqUg;kr pskjh xsys 

eksckbZy'kh feGrk tqGrk eksckbZy feGqu vkyk iajrq ueqn 

eksckbZy ckcr dkgh ,d ekghrh fnyh ukgh R;ko:u R;kl 

iks"Ve/;s vkuqu l[kksy fopkjiql dsyh vlrk R;kus ueqn 

eksckbZy xkMhrqu pksjY;kps lakxhrys vlrk ueqn eksckbzy 

jsiksLVs xksafn;k ;sFks nk[ky vi ua 38@23 dye 379 

Hkkanfo ef/ky vlY;kps fu’iUUk >kY;kus R;kl iq<hy 

dk;Zokgh  djhrk iksLVsyk vkuqu gtj dsY;kus  ueqn 

eksckbzy gk ueqn xqUg;krhy vlY;kaph [kk=h >kY;kus 

eksckbzy tIr d:u R;kl vVd dj.;kr vkyh- 

& 

lQkS@ 

968 

Bkdqj  



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 12-03-2023 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 12-03-2023 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 12-03-2023 
 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 12-03-2023 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                         

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

06 नागपरु 
276/2023 
कलम 379 

IPC  

गुन्हा izdkj  
हनॅ्द्डबगॅ 
pksjh 

 

ट्रेन नं 12270 
दरंुतो चे कोच नं  
A/1 चे बथष नं 
50  वरुन रे स्टे 

नागपरु 
येण्यापवुी 

12/03/23 
05.15 वा 

 

12/03/23 
07.16 वा 

 

कमष शवक्रम 
श्रीवास्तव, वय 
52वषे. काम-

सरकारी नौकरी, 
पत्ता- H-147  टैगोर 

पाकष  शास्त्रीनगर 
मेरि  (उ.प्र.) मो. नं. 

9452835941 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 24]000@# 
एक हनॅ्द्डबगॅ त्यात 
रोख 14,000/- रु,  

सोन्द्याचे कानातले दो 
ग्रमॅ शक 10,000/-रु 

, घराच्या चाब्या 
एकुल  24,000/-रु 

चा माल 
 

- शनरंक 
 

– शियादी शद. 11/03/2023 ट्रेन नं 12270 दरंुतो चे कोच नं  
A/1 चे बथष नं 50  वरुन  शदल्ली ते नागपरु असा प्रवास करीत 
असता प्रवासा दरम्याण शद 12/03/23 ते  05.15AM वा दरम्याण 
त्यांची पत्नी चा  एक हनॅ्द्डबगॅ त्यात रोख 14,000/- रु,  सोन्द्याचे 
कानातले दो ग्रमॅ शक 10,000/-रु , घराच्या चाब्या एकु.k 
24,000/-रु चा माल  बथषवर शमळाला नाही तो कोणी तरी अज्ञात 
चोरट्याने आमच्या झोपेचा िायदा घेवनु चोरी करुन नेला. कृपया 
उशचत कायषवाही करावी. अशा शियादी च्या शियाद वरुन सबब 
अपराध कलम 379 भादशव अन्द्वये गनु्द्हा दाखल करण्यात TIP -- 
आज रोज हम NK/1139 बरुडे स्टे. डा. चाजष चाजष मध्ये हजर 
असता शियादी हे स्वता पो.स्टे ला आले वरून  

पोहवा/381 
धंदर 

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 

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 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 xksafn;k 38@23 dye 379 Hkkanfo fn 12@3@23 ps 

ok 19-17 ok 

jaftr fHkojke usokjs o; 39 o"kZ jkg vesMk ¼ikuMksaxjh½ rk&ykath ft ckyk?kkV 

 ¼e iz½- 

v-d iksLVs o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk- fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad 


