
ADDITIONAL DIRECTOR GENARAL OF POLICE RAILWAY, MAHARASHTRA STATE, RAILWAY  MUMBAI 

 

   Daily Bulletein Of Railway Maharashtra State Nagpur Date :-28/07/2019 

  

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 

 

01 

Male Female Male  Female 

total 04 01 NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL - - 01  

 

 

Dist. 

Rly 

Nagpur 

Preventive action BP Act.  Summons Warrant Police/homeguar

d 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 - 

 

- - - 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dist. 

Rly 

Nagpur 

Begger Cases Hawkers  Cases 

total NIL NIL 



Bilulleteen Of  Railways Nagpur  Summary :- 

 
        

  

 

 

SR 

N1o. 

HEAD REP. DET. Stolen Property  Recoverd Property 

 

1 MURDER - - - - 

2 ATT. MURDER - - - - 

3 DACOTIY - - - - 

4 PREP.OF. DACOTIY - - - - 

5 PREP.OF ROBBERY - - - - 

6 H.B.T. - - - - 

7 BAG  LIFTING 01 - Rs.1,000/- - 

BAG DROPPING - - - - 

BAG CUTTING - - - - 

MOBILE 03 - Rs.40,680/- - 

CHAIN SNACHING  - - - 

OTHER  THEFT - - - - 

8 THEFT - - - - 

9 A.S.D. - - - - 

10 RIOT - - - - 

11 HURT - - - - 

12 ASSA.ULT. - - - - 

13 CHEATING - - - - 

14 C.B.T. - - - - 

15 MOLESTATION - - - - 

16 RAEP - - - - 

17 FORDG  NOTE - - - - 

18 KIDNAPPING  - - - 

19 OTHER IPC - - - - 

TOTAl 

 

04 - Rs.41,680/- - 



Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  28@07@19   

  

v-dz- iks-LVs- 

xq-j-ua 

xqUgk ?kM 

 tkxk 

xqUgk ?kM rk-  

osG 

xqUgk nk[ky  

rk- osG 

fQ;kZnhps ukao vkjksih xsyk eky feGkyk 

eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

1 cMusjk 

526@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन 
नं.22137अप 
पे्ररणा एक्सचे 

कोच नं.A/1बथथ 
नं.13,14, 15 

वरुन 
रे.स्टे.बडनेरा 
येथनुगाडी 

सटुल्यानंतर 
लक्षात आले. 

 

27/07/19 
18.00वा. 

 

28/06/19 
16.20 वा 

 

भुषण ज्ञानेश्वर लोखंडे , 
वय -39वषथ  धंदा- मजरुी 
राह-                   गाडगे 

नगर अमरावती 
आदीवासी होस्टेल 

गल्ली देशमखु मा ाँकेट 
गल्ली लोखंडे पलांट 

(पीन कोड नं-444601 
 

अज्ञात 
 

एकुण 9,990 रु 
एक OPPO A37F कंपनीचा 
गोल्डन रंगाचा मोबाईल त्यात 

ससम नं.सजवो- 
9284239310, आयडीया-
9527309681 IMEI NO- 

865241032400057, 
865241032400040ककमत 

9,990/- रु चा मोबाईल 
 

सनरंक यातील सफयादी मजकुर हे -ट्रेन अजमेर परुी  dnएक्स 
चे मागील जनरल कोच मधनु रे.स्टे. अकोला ते 
बडनेरा असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान 
रेल्वे स्टेशन बडनेरा येण्यापवुी त्यांच्या शटथच्या 
सखशात ठेवलेला एक मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने प्रवाशी लोकांचा गदीचा फायदा घेवनु 
त्याचा नमदु वणथनाचा मोबाईल चोरुन नेले बाबत रे. 
स्टे. बडनेरा येण्यापवुी चोरुन नेल्याचे लक्ष्यात 
आले.असे सदले फीयादवरुन  कलम 379  भादवी 
प्रमाणे गनु्हा दाखल  
 
 
 
 

ASI/ 
476 
ऱंगारी 

2 . अकोला 
671/19 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे स्टे अकोला चे 
PF NO. 5 वर 
गाङीची वाट 
पाहता झोप 

लागली असता 

01/06/19 
22.30  वा 

28/07/19  
00.30 वा 

सशवानंद वैजनाथराव 
शेंबाळे  वय – 31  वषथ  
, रा.  फुलवळ ता. कंधार 

सज. नांदेङ  मो.नं. 
8600598369 

अज्ञात  एकुण  18,690 रु 
एक साँगब ाँग त्यात रोख 

3700/-रु साँमसंग J6 + कं 
मोबाईल   त्याचा IMEI 

NO. 359993090793574  
, त्यात JIO  no. 

9579541090,  Idea  ससम 
नं.  9552174308  सक. 

14990/- रू,  असा एकुन 
18,690/- रु चा  

 

निरंक वरील ता. वेळी ठीकाणी यातील सफयादी  मजकूर  हे 
वसरल नमदु ट्रेन ने अकोला ते पणुा येण्याकसरता   रे 
स्टे अकोला चे PF NO. 5 वर गाङीची वाट पाहता 
झोप लागली असता  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
सफयादी यांच्या उशाखाली साँगब ाँगची चैन उघङुन 
आतील रोख व मोबाईल  मदु्दाम लबाडीने  चोरुन नेले   
यावेळी पोलीस असधक्षक कायालय नागपरु येथनु कं्र. 
आर/23/वगथ /2019- 4468  सद.24/07/19 अन्वये 
रे.पो.स्टे. अकोला येथील आ.क्र.446/19 
कद.27/07/19 अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र टपालाने 
प्रापत झाल्याने 

HC 

370 

3 . अकोला 
672/19 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन No. 12855 
नवजीवन एक्स 

चे मागील 
जनलर कोच 
मध्ये  रे स्टे  

अकोला येथे 
गाङी उभी 
असतांना 

14/07/19 
17.45  वा. 

 

28/07/19 
16.16 वा. 

संजय आनंदराव तायडे   
वय -37  वषथ, धंदा मजरुी 

रा. रेल्वे एकता नगर 
मतुीजापरु सज अकोला 
मो.नं. 9423130080 

 

अज्ञात  एकुण  12,000 रु 
एक Oppo मॉडल A57 
कंपनीचा गोल्डन रंगाचा 
मोबाईल त्यात आयडीया  

ससम नं.9423130080, Jio 
Sim No. 9579266015  

त्याचा IMEI NO. 
864622034731931, 

864622034731923 सक. 
12000/- रु  असा एकुण 

12,000/- रु.चा  

सनरंक यातील सफयादी मजकूर हे  वरील नमदू ट्रेन चे वरील 
नमदु बोगी मधनु भुसावळ  ते मतुीजापरु असा प्रवास 
कसरत असतांना प्रवासा दरम्यान रे स्टे अकोला येथे 
गाङी उभी असतांना सफयादी यांचा वसरल नमदु 
वणथनाचा मोबाईल सफयादी यांच्या  प ाँन्टच्या सखशातील  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवासी लोकांच्या गदीत 
मदु्दाम व लबाडीने चोरूऩ नेले 
  संजय आनंदराव तायडे  यांनी पो स्टे ला येवनु सदले 
लेखी सफयाद वरून   

NK 

76 



 

 

Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  अकोला 
673/19 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

euhilZ 

pksjh   

ट्रेन LTT परुी 
एक्स चे जनरल 

बोगीमधनु 
रे.स्टे.अकोला 

येथनु गाडी 
सटुताच  लक्षात 

आले 

19/06/19   
23.00 वा 
दरम्यान 

 

28/07/19 
21.53 

अनरुाग ब्रजसकशोर पाल 
वय-21वषथ धंदा सशक्षण 
रा.270 EUS बशथचार 

कानपरु  
मो.नं.7408250097 

 

अज्ञात 
 

एकुण  1000 रु 
एक ब्रा ाँउन रंगाचे मनीपसथ 

त्यात ATM काडथ,प ाँन 
काडथ,ड्ा ाँइव्हीग 

लायसन,आधार काडथ,का ाँलेज 
ID काडथ,रोख 1,000/-रू चा 

माल 
 

सनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील सफयादी मजकूर हे 
नमदु ट्रेन चे जनरल बोगीतनु बडणेरा ते भुसावळ असा 
प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान सफयादी  यांची 
वसरल नमदु वणथनाचा मनीपसथ कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने  त्यांची नजर चकुवनू प्रवाशी लोकांच्या 
गदीचा फायदा घेउन रे. स्टे अकोला येथनु गाडी 
सटुताच चोरूऩ नेली वरून  कलम  379 IPC प्रमाणे 
गनु्हा दाखल  
पोलीस असधक्षक काया.लोहमागथ औरंगाबाद येथील 
जा.कं्र.4467 सद.24/07/19 इकडील आवक 
कं्र.447/19 सद.28/07/19 प्रापत झाल्याने मा.PSO सो 
यांनी सदर कागदपत्राचे अवलोकन करून गनु्हा दाखल 

पो.ना. 
198 

चव्हाण 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkysyk ekykps o.kZu gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 xksfn;k 

229@19 

dye 

20¼c½] 

¼d½]29 

,uMhih,

l 

dk;nk  

Vsªu ua- 

12409 

xksaMokuk ,D

lizslps dksp 

ua- ,lA 07 

cFkZ ua- 05 

o 07 

o:u] jsYos 

LVs’ku 

HkaMkjk 

jksM ;sFks  

27@07@19 

12%15 ok   

28@07@19 

05%03 ok 

ljdkjrQZs ,l 

vk;- t;flag 

ljnkjflag o; 

49 o"kZs /kank 

& jsYos lqj{kk 

cy iksLV] 

HkaMkjk jkg- 

vkjih,Q 

iksLV] HkaMkjk 
 

 

1- eksgEen te’ksn 

oYn vCnqy gehn o; 

45 o"kZsZ jkg- pduoknk 

Bk.kk nyflag ljk; 

ftYgk lefLriwj 

mRrjizns’k 

2- eksgEen vyh oYn 

lRrkj vyhj o; 46 

o"kZs jkg- lgtknkckx] 

Qqjdkfu;k efLtn 

toG >qXxh oLrh Bk.kk 

banzyksd ubZ fnYyh 

vVd rk- osG 

28@07@019 

05%45 oktrk 

 

nksu fioG;k jaxkP;k FkSyh o 

R;ke/;s ighY;k fioG;k FkSyh 

e/;s 02 [kkdh jaxkP;k iWdhax 

e/;s lsyksVsiuh xqaMkGysys 

caMy o nql&;k FksSyhe/;s 01 

[kkdh jaxkP;k iWdhax e/;s 

lsyksVsi uh xqaMkGysys caMy 

vls ,dq.k 03 caMy ,dq.k 

otu 6-036 fdyksxzWe fdear 

60360 :Ik;kpk eky- 

 

v’kk izdkjs vkgs dh] ;krhy ljdkjrQsZ 

fQ;kZnh o R;kaph LVkWd fVe Vsªu ua- 

12409 xksaMokuk ,Dlizsl psd djhr 

vlrkauk ueqn xkMhps dksp ua- ,lA 07 

e/;s jsYos LVs’ku HkaMkjk jksM ;krhy vkjksih 

gs la’k;hr fjR;k ueqn o.kZukpk mxz okl 

;s.kkjk xkatk toG cGxqu okgrqd djrkauk 

feGqu vkY;kus R;kauk rkC;kr ?ksoqu iksLVsyk 

gtj dsY;ko:u ueqn izek.ks xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk vkgs- 

 

iksmifujh 

eaxs’k 

oku[kMs 



yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekgrh 

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

dz 

iksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-

osG 

fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

èrdkps uko 

o iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 अकोला 
 

31/19कलम 
174 CRPC 

रे.स्टे.अकोला 
डाउन पला ाँट फामथ 
नं. 1 वरील सक. 
मी. नं.583/37  

जवळ 
 

28/07/19   
16.30 
वा.पवुी 

 

28/07/19 
21.47 

ON Deuty DYSS 
रे.स्टे.अकोला 

 

एक अनोळखी 
इसम वय अंदाजे 

45 वषे 
 

अशा प्रकारे आहे की  सद.28/07/19 रोजी ON Deuty DYSS अकोला 
यांचा मेमो प्रापत झाला की इस मेमो द्वारे आपको सचुीत कीया जाता है की 
एक यात्री ने बताया है की एक अज्ञान परुूष मतृ अवस्था मे पला ाँट फामथ 
कं्र.1पर TC आाँफीस के बाजु मे पडा हुआ है आपको माहीती स्तव एव 
अगले कायथवाही हेत ुप्रस्ततु अशा प्रापत मेमो वरून HC 93 खतीब यांनी 
सदर घटनास्थळी ची शहानीशा करून सदर अनोळखी इसमाच्या मयताचे 
पे्रतावर घटनास्थळ ,ईन्क्वेस्ट पचंनामा कायथवाही करून केले कायथवाहीचे 
कागदपत्र पो. स्टे. ला. आननु हजर केल्याने नमदु प्रमाने मगथ दाखल केला 
असनु सदरचा मगथचा पढुील तपास HC 93 खतीब हे करीत आहेत 

HC 
 93  

खतीब 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 xksfn;k 

 

229@19 dye 20¼c½] ¼d½]29 

,uMhih,l dk;nk 

vVd rk- osG 

28@07@019 ps 05%45 oktrk 

 

1- eksgEen te’ksn oYn vCnqy gehn o; 45 o"kZsZ jkg- pduoknk Bk.kk nyflag ljk; ftYgk 

lefLriwj mRrjizns’k 

2- eksgEen vyh oYn lRrkj vyhj o; 46 o"kZs jkg- lgtknkckx] Qqjdkfu;k efLtn toG >qXxh 

oLrh Bk.kk banzyksd ubZ fnYyh 

 

v]d iksLVs  feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr   riklh vaeynkj 

& & & & & & & & & 



&xks"kojk%& 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vf/kdkjh yksds’ku 

 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy nk[ky xqUg 

 

 

04 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  01 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih 02 

izfrca/kd dk;Zokgh dslsl fujad 

vdLekr e`R;q 1 csokjl iq:"k 

fHk{ksdjh o QsjhokY;koj dsysY;k dslsl fujad 

feflax ilZu fujad 

brj dslsl fujad 

fjQzs’kj dkslZ fujad 

t[eh fujad 

1  iksyhl vf/k{kd Jh- fo’o ih -ikuljs gtj 

2 vij iksyhl vf/k{kd & & 

3 Mhok;,lih ¼ gkse ½  Jh- eqfuj[kkWu  bukenkj DYSP Home gtj 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj infjDr pktZ Jh-eqfuj[kkWu  bukenkj DYSP Home gtj 

5 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos vdksyk 
Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 

6 iks-fu;a=.k d{k ukxiqj infjDr pktZ  Jh- eqfuj[kkWu  bukenkj DYSP Home 
gtj 


