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

 

   Daily Bulletein Of Railway Maharashtra State Nagpur Date :-17/08/2019 

  

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 

 

NIL 

Male Female Male  Female 

total 07 NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL - -  - - 

 

 

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 - 

 

- - - 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 04 - Rs. 31,500/- - 

BAG DROPPING - - - - 

BAG CUTTING - - - - 

MOBILE 02 - Rs.20,000/- - 

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 01 - - - 

TOTAl 

 

07 - Rs.51,500/- - 



 

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  17@08@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 xksafn;k 

250@2019  

dye  

328]379  

Hkknfo 

 xqUgkizdkj 

xqaxhps vkS"k/k 

nsoqu pksjh 

 

 

Vªsu u- 15232 

xksafn;k 

cjkSuh ,Dlps 

tujy dksap e/;s 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k IyWVQkeZ 

u- 02 oj xkfM 

mHkh vlrkuk  

 

26-7-19 ps  

22-30 rs 

23-15 ok-

njE;ku 

17-08-19  

ps 15-44 

oktrk 

’kSysnz gfjpan cksjdj 

o; 35 o"ksZ /kank 

etqjh jk-ukjk;.k 

Vksyk rk-fdj.kkiqj 

iksLVs&fdj.kkiqj ft- 

ckyk?kkV e-iz- 

vKkr  ,dq.k 10,000/- 
iWUVP;k f[k’kkrqu uksfd;k 

daiuhpk eksckbZy T;kr 

VkVk Mksdkseks fle u- 

9685656201 ,;jVsy 

fle dz-8305079703 

fd-3000@:  o ftoks 

daiuhpk eksckbZy  fder 

3000@ jks[k 200@:- 

,d FkSyk R;ke/;s 20 

ux ufou lkM;k vlk 

,dq.k&10000@: eky     

fuajd ;krhy fQ;kZfn gs ueqn xkfMus xksfn;k rs 

egkleqnaj tkus dfjrk vkiY;k dkdklg 

Vªsu u- 15232 xksafn;k cjkSuh ,Dlps tujy dksap 

e/;s jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFkqu clyks vlrk ,d 

vKkr ble o; vankts 30 o"ksZ vkeP;k 

cktqyk ;soqu clys o vkEgkl fo’oklkr ?ksoqu 

vkiY;k cWx e/kqu xqaxhdkjd fcLdhV [kkU;kl 

vkEgkl fnys o xqxh vkY;koj vkEgkl >ksi 

ykxY;kus ueqn o.kZpk eky eqnnke yckfMus 

pks:u usyk- lnj xqUg;kps eqGdkxni= ek-iksyhl 

vf/k{kd yksgekxZ ukxiqj ;kps –dz vkj@23@ 

oxZ@2019&4816 fnukd 13-08-19 vUo;s 

dkxni= izkIr >kY;ko:u ykxyhp xqUgk nk[ky 

dsyk-  

  

ijhmifu@

izfo.k 

fHkeVs  

2 नागपुर  

1274/19 dye  

509 IPC 
xqUgkizdkj 

vf’yy Hkk"ksr 

f’kohxkG 

dsyso#u  

–  रे स्टे नागपुर 
येथील पुर्वगेट 
पार्कीग मदे्य 

 

17/08/19 
18.00र्ा 

17/08/19 

21.01 र्ा. 

– प्रीया ददपर्क भगत 

र्य 35र्र्व, धंदा- 

घरर्काम, रा.पलााँट नं 

122 मेडीर्कल रोड 
नागपुर  

मो.नं.967389351

0 

संशयीत 

लाल टी-
शटव 

घातलेला 
पुर्वगेट 
पार्कीग 
मधील 
र्कमवचारी 

fujad fujad यातील दियावदी हे आपल्या मुलाला दक्षीण 
एक्स ला सोडण्या र्करीता रे स्टे नागपुर 
येथील पुर्वगेट पार्कीग मदे्य गाडी लारु्न गेले 
असता परत आलेर्र पार्कीगला गाडी लारु्न 
गेले असता गाडी घेण्यार्करीता गेले असता 
पार्कीग र्ररल र्कमवचायावना हेलमेंट बाबत 
दर्चारले असता त्याणी अदिल दशदर्गाळ 
र्करून दर्कयावदी च्या मनाला लज्जा उत्पन्न 

रे्कली त्यार्रून  सबब अप.र्कलम 509  

भादर्ी प्रमाणे दाखल रे्कले .   

HC 941 
पर्ार   

2 o/kkZ 

641@19  

dye  

379 

 Hkknfo 

xqUgkizdkj 

dkWyst cWx  

pksjh 

 

 

ट्रेन नं.12721 
दक्षिण एक्स चे 
जनरल कोच 
मधनु रे.,स्टे. 
सेवाग्राम 

 

.14/08 /19 
चे 08.00 वा 

17/08/19 
चे 12. 50 वा 

 

भानपु्रताप महेशचंद 
बघेल ,वय- 24वषष, 
धंदा-क्षशिण रा. ग्राम 
डधद तह. मा ाँटष पोस्ट 
डधड पलुीस थाना 
मा ाँटष क्षज. मथरुा (उ.प्र) 
मो. 9897038216 

 

???????????? 
  

,dq.k 3,500/- 
एक क्षनऴ्या रंगाची का ाँलेज ब ाँग 
त्यात रोख 3500/-रू., आधार 
काडष,प ाँन का ाँडष,वोटर आय डी, 

BOB  ATM, 10 वी ,12 वी ची 
माकष क्षलस्ट, रे. क्षतक्षकट, BSF 
कोट गाडष चे फामष, telly चा 

क्षडप्लोमा, 20-25पासपोटष फोटो, 
जतेु कपडे असा एकुण 3500/-

रू. चा माल 
 

fuajd नमदु ता.वेळी व क्षिकाणी यातील क्षफयादी मजकूर हे 
नमदु ट्रेन चे  जनरल कोच मधनु रे स्टे क्षसकंदराबाद 
ते मथरुा  असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 
दरम्याण  क्षफयादी यांची वर नमदु वणषनाची  ब ाँग  
आतील सामाना सह त्यांचे नजर चकुीचा व 
गैरहजेरीचा फायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने चोरून नेले   अश्या क्षफयाद वरून  सबब 
अप कलम 379 IPC नंबरी  गनु्हा दाखल केला.  

NK/394 
नेवारे 

mailto:ijhmifu@izfo.k
mailto:ijhmifu@izfo.k


3 o/kkZ 

642@19 

dye-  

379 Hkknfo 

xqUgkizdkj 

euhilZ pksjh 

 

ट्रेन गोंक्षदया-
सोलापरु महाराष्ट्ट्र 
एक्स चे लेडीज 
कोच मधनु रेल्वे 
स्टेशन सेल ुयेथे 
चाल ुगाडीत 
माहीती पडले 

 

17/08/19  
चे 12.18 वा 
दरम्यान. 

 

17/08/19  
चे 17.58 वा 

 

क्षनलीमा प्रमोद 
जोडांगडे वय-30 वषष 
धंदा-गहृीणी रा.दगुा 
नगर वानाडोंगरी 
हहगणा रोड नागपरु 
मो.9049754401,9

049041848 
 

एक क्षनऴ्या 
रंगाची 
साडी 

घातलेली 
महीला वय 
अं.50 वषष 
रंगाने 

क्षनमगोरा,स
डपातऴ 

शरीयष्ट्टीची 
  

,dq.k 27,600/- 
एक पांढ-या रंगाची मनी पसष 
त्यात रोख 1000/-रु,एक 

सोन्याचे मंगऴसतु्र त्यामध्ये 80 
मनी वजन 4 ग्रमॅ/पदक वजन 3 
ग्रमॅ हक.26,600/-रु असा एकुण 

27,600/-रु चा माल 
 

fuajd हकीकत-वरील ता.वेळी व क्षिकाणी यातील क्षफयादी 
मजकुर हे वरील नमदु गाडीचे लेडीज कोच मधनु 
नागपरु ते पलुगाव असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान रेल्व ेस्टेशन सेल ुयेथनु चाल ुगाडीत 
एका क्षनऴ्या रंगाची साडी घातलेली महीला वय 
अं.50 वषष रंगाने क्षनमगोरा,सडपातऴ शरीयष्ट्टीची 
क्षहने क्षफयादी यांची नमदु वणषनाची पसष आतील 
सामानासह गदीचा फायदा घेवनु चोरुन नेल्याचे 
लिात आले अश्या क्षदले तक्रारी वरुन सबब अप 
कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल केला. 

HC/357 
esgj    

4 अकोला 
711/19 

dye  379 
भादवि  

xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh 
 

ट्रेन शालीमार 
एक्स चे मागील 

जनरल 
डब्यातनुरे.स्टे.अ

कोला 
येथेगाडीतनु 

उतरत असताांना 
लक्षात आले 

िरुन. 
 

17/08/19 
08.45 िा 

- 17/08/19 
09.47 िा 

वकशोर अजुुन 
पायघन िय- 

22िरु्,धांदा- प्रायव्हेट 
नोकरी,रा.विरे 

ता.सेनगाांि 
वज.हहगोली मो 

नां.9359147451, 
 

अज्ञात ,dq.k 10,000/- 
एक VIVO कां .चा Y 711पाांढ-
या सोनेरी रांगाचा मोबाईल त्याचा 

IMEI NO 
862067043695139.Airtel 
9960146891,JiO वसम नां 

7666609441 हकमत 10,000/-
रू, असा एकुण 10,000/-रू,चा 

माल 
 

वनरांक वरील ता.वेळी व क्षिकाणी यातील क्षफयादी मजकुर हे  
नमदु ट्रेन चे मागील जनरल डब्यातनु रे.स्टे.मनमाड 
ते िावशम  असा  प्रिास   करणे करीता  सदर ट्रेन 
मधनु  िावशम जाण्या करीता रे.स्टे.अकोला येथे 
सदर गाडीतनु ऊतरत असताांना गदीचा फायदा घेिनु  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वफयादी   नमदु वणषनाच 
मोबाईल रे.स्टे.अकोला येथनु मदु्दाम ि लबाडीने 
चोरून नेला िरून कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल 
वफयादी याांनी पो.स्टे.ला येिनू वदले तक्रारी िरून  
गनु्हा दाखल  

पोहिा 
93 
 
 
 

5 अकोला  
712/19 

dye 379 
भादवि. 

 xqUgkizdkj 

बगँ pksjh 
 

ट्रेन सरुत 
अमरािती 

एक्स.चे समोरील 
जनरल 

डब्यातनुरे.स्टे.बोर
गाांि ते अकोला 

दरम्यान चाल ुट्रेन 
मधनु 

 

17/08/19  
10.45िा 

17/08/19 
11.38 िा 

वदपाली ऊमेशराि 
सिाहीिय- 
33िरु्,धांदा- 

नोकरी,रा.अांवबका 
नगर नतुन मखुबधीर 

विदयालय जिळ 
वज.अमरािती मो 
नां.9763059909, 

अज्ञात ,dq.k 400/- 
एक लेडीज हनँ्ड बगँ त्यात पनँ 

काडु,SBI काडु,आधार 
काडु,SBI ATM 1,प्राण 

काडु,ऑवफस ओळक पञ,SBI 
चा 36000/-रु चा  चेक ,रोख 
400/-रु,स्िताचे दोन पासपोटु 

असा एकुण 400/- 
रू,चा माल. 

 

वनरांक वरील ता.वेळी व क्षिकाणी यातील क्षफयादी मजकुर हे   
नमदु ट्रेन चे समोरील जनरल डब्यातनु 
रे.स्टे.अमरािती ते अकोला असा  प्रिास  करीता  
असताांना प्रिासात रे.स्टे.बोरगाांि ते अकोला 
दरम्यान चाल ुट्रेन मधनु वफयादी याांची  नमदु लेडीज 
हनँ्ड बगँ vkrhy lkekuklg कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम ि लबाडीने चोरून नेले िरून 
कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
वदपाली ऊमेशराि सिाही याांनी पो.स्टे.ला येिनू वदले 
तक्रारी िरून गनु्हा दाखल केला  

पोहिा 
93 



 

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

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh %& 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh %& 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

6 अकोला 
713/19 

dye.379 
भादवि 

 xqUgkizdkj 

हनँ्ड पसु pksjh 
 

रे.स्टे. अकोला 
बकुींग मसुावफर 
खाना लेडीज 

शौचालय जिळ 
वसमेंट ओट्या 

िरुन 

17/08/19  
07.00िा.  

 17/08/19 
14.38 िा. 

आरती राजेश 
िाघमारे िय- 
22िरु्,धांदा- 

मजरुी,रा.अहरगगडा 
(मडा) रे.स्टे.नावशक  

वज.नावशक मो 
नां.8624051630 

 

अज्ञात ,dq.k 26,200/- 
एक पाांढ-या  रांगाचे पन्नी मधनु 
लाल रांगाची हनँ्ड पसु त्यात एक 

VIVO कां .चा वक्रम रांगाचा 
मोबाईल त्याचा IMEI NO 

माहीत नाही, idea 
no.7796168157, दोन 

आयवडया चे वसम नां. माहीत नाही  
18,000/-रू,ि काऩातील 

सोण्याचे िमुके 1 जोड ि.2ग्र.ँ 
हक.6200/- रु,रोख 2000/-

रु,आई चे आधार काडु,बकेँची 
पाित्या, असा एकुण 26,200/-

रू,चा माल. 
 

वनरांक वरील ता.वेळी व क्षिकाणी यातील क्षफयादी मजकुर हे    
नमदु   ट्रेन   न अकोला येथे येिनु रे.स्टे. अकोला 
बकुींग आँवफस मसुावफर खाना मधील लेडीज 
सांडास जिळील वसमांट ओट्यािरुन एक पाांढ-या  
रांगाचे पन्नी मधनु लाल रांगाची हनँ्ड पसु  vkrhy 

lkekuklg वफयादी याांचे पाठीमागनु नजर चकुिनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम ि लबाडीने 
चोरून नेले िरून  कलम 379  IPC प्रमाणे  गनु्हा 
दाखल आरती राजेश िाघमारे याांनी पो.स्टे.ला येिनू 
वदले तक्रारी िरून  गनु्हा दाखल केला  

पोहिा 
93 

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 

          

v

dz 

jsiksLVs 

uko 

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 

          

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

      

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 
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Hkkx 1 rs 5 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  fujad 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

izfrca/kd dk;Zokgh dslsl fujad 

vdLekr e`R;q fujad 

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  injhDr  Jh -?ku’;ke cGi  iksfu- gtj ¼vfrjhDr pktZ½ 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj  injhDr Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj ¼vfrjhDr pktZ½ 

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


