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

 

   Daily Bulletein Of Railway Maharashtra State Nagpur Date :-31/07/2019 

  

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 03 NIL 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 - 

 

- - - 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - - - - 

BAG DROPPING - - - - 

BAG CUTTING - - - - 

MOBILE 03 - Rs.37,490/- - 

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 

 

03 - Rs.37,490/- - 



Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  31@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 

01 नागपरु 
1188/19 
कलम 379 

IPC  
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh  

 

ट्रेन नं. 12970 
जयपरु एक्स चे 
कोच नं.B/1, बथथ 
नं. 50 वरुन रे. 
स्टे. काटोल येथनु 

गाडी 
सटुल्यानंतर. 

31.07.19  
13:25 वा. 
दरम्यान 

 

31.07.19  
16:13 वा. 
दरम्यान 

 

हर्थ सैननकजी 
भंडारी, वय 20वर्थ, 
राह. 15/2 संजय 
कॉम््लेक्स, जाबरा 
नज. रतलाम, पेट्रोल 
पंप जवळ, म. प्र. 

मो. 
नं.6260239949 

अज्ञात एकुण 12,500 रु 
एक MI कं. Note 6 
pro, काळ्या रंगाचा 
त्यात नसम Jio 
7000973618, कक. 
12500 असा एकुण 
12,500/- रु. चा माल.  

 

ननरंक वरील ता वेळी व निकाणी यातील नियादी हे 
जयपरु ते चैन्नई असा प्रवास करता प्रवासा 
दरम्यान नियादी यांचा नमदु वणथनाचा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नियादी यांचे झोपेचा 
िायदा घेवनु चोरुन नेला  HC/186 पटले यांनी 
नियादी यांची नियाद पो. स्टे. ला आणनु हजर 
केलेवरुन नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. 

HC/ 
186 
पटले 

02 अकोला 
676/19 

कलम 379  
भा द वी 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन कं्र. 18030 
UP शालीमार 
एक्स चे मागील 
जनरल बोगीतनु 
रे.स्टे.अकोला 

येथनु ट्रेन 
सटुताच 

21/07/19    
18.10 वा 

31/07/19 
00.04  वा 

सनुनल फजला जाधव 
वय 32 वषष धंदा 
नोकरी रा. नरवेल 

ता.मलकापरु 
.नज.बलुढाणा 

अज्ञात एकुण 14000रु 
एक VIVO v 3 कं.चा 
मो. त्याचा IMEI NO. 

माहीत नाही. त्यात IDEA 
SIM no. 

8806719370 , JIO 
no. 8380970554 नक. 

14000/- असा एकुन 
14000/-रू चा माल 

ननरंक यातील नफयादी मजकूर हे नमदु ट्रेन चे मागील 
जनरल बोगीतनु अकोला ते मलकापरु असा प्रवास 
करणे करीता चढले असता प्रवाशी लोकांच्या 
गदीमध्ये  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  त्यांच्या 
निशातील एक VIVO v 3 कं.चा मो. त्याचा 
IMEI NO. माहीत नाही. त्यात IDEA SIM no. 
8806719370 , JIO no. 8380970554 नक. 
14000/- असा एकुन 14000/-रू चा माल  त्यांची 
नजर चकुवनू प्रवानश लोकांच्या गदीचा फायदा घेऊन 
रे. स्टे अकोला येथनु गाडी सटुताच चोरूऩ नेले 
रे.पो.स्टे.शेगाव येथील जा.कं्र. 1311/19 नद. 
21/07/19 इकडील आवक कं्र.452/19 
नद.30/07/19 प्राप्त झाल्याने. 

WNK 
257 

03 अकोला 
677/19 
कलम 379 
 भा द वी 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन नसकंदराबाद 
जयपरु एक्स चे 
मागील जनरल 

बोगीतनु 
रे.स्टे.कामारेड्डी 

ते वानशम 
दरम्यान 

30/07/19  
वेळ नमदु नाही. 

 

31/07/19 
11.56 वा 

नशवनारायण 
धनराजजी चांडकवय 

69 वषष धंदा 
शेती,रा.गजानन 

का ाँलनी साई 
नगरदयापरु 

नज.अमरावती.मो.नं.
7264018605, 

 

अज्ञात एकुण 10,990/-रु 
एक Real me – 2 कं.चा 
मोबाईल,मा ाँ.नं.X1442RS, 

IMEI 
no.863332041607535 

त्यात Vodafone SIM 
no.9970752074,नक. 
10,990/- रु,असा एकुन 

10,990/-रूचा माल 

ननरंक यातील नफयादी मजकूर हे वरील नमदु ट्रेन चे मागील 
जनरल बोगीतनु नसकंदराबाद ते मतुीजापरु असा 
प्रवास करीत असतांना रे.स्टे.कामारेड्डी ते वानशम 
दरम्यान नफयादी यांचे झोपेचा फायदा घेवनु ब ाँग मधील 
वरील नमदु वणषनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने चोरूऩ नेला 
 रे.पो.चौकी मतुीजापरु येथनु ऑ.नं.27/19कलम 
379 IPC नद.30/07/19अन्वये ईकडील पो.स्टे.चा 
आ.क्र.456/19नद.31/07/19 अन्वये 
 प्राप्त झाल्याने 

NK 
155 



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

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekgrh 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

 

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          

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 vdksyk 33/19कलम -
174 CRPC 

रे.स्टे.अकोला 
बकुींग मसुानफर 

िान्या मध्ये 

31/07/19  
21.00 
वा.पवुी 

31/07/19 
21.57 वा 

ON Deuty 
DYSS 

रे.स्टे.अकोला 
 

एक अनोळिी इसम 
वय अंदाजे 60 वषे 

 अशा प्रकारे आहे की  नद.31/07/19 रोजी ON Deuty DYSS 
अकोला यांचा मेमो प्राप्त झाला की लगबग 21.05 बजे जी.आर 
पी.हेड का ाँ अकोला श्री नदलीप वानिडे द्वारा अकोला रेल्वे इन्क्वायरी 
के रेल्वे फोन से इस कायालय को सचुीत नकया गया है की एक अज्ञात 
व्यक्ती बकुींग आाँफीस के पास मतृ अवस्था में पडा हुआ है कृपया 
आवश्यक कायषवाही करे अशा प्राप्त मेमो वरून HC 370 वानिडे व 
PC 1134 असे सदर घटनास्थळी  ची शहानीशा करणे व सदर 
अनोळिी इसमाच्या मयताचे पे्रतावर घटनास्थळ ,ईन्क्वेस्ट पचंनामा 
कायषवाही करणे कामी रवाना करण्यात आले 

HC  
370 

वानिडे 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

   1 ukxiqj xq-j-ua- 11@19 dye 328] 379] 34 Hkknoh  fn-30@07@19 ps 14%29 ok-  1- lksuq jkevHkhyk'k 'kqDyk] o; 24 o"kZ]  

2- eukst jkeujs'kflax Bkdqj] o; 22 o"kZ] nksUgh jkg- dqrqcxat cktkj] iks-LVs- 

/kkusiqj] ft- xkSMk mRrjizns”k   

 

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 

 

 

03 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy vVd vkjksih 02 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  fujad 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

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 


