
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  04@10@2021   

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 बडनेरा 
161/2021  

dye  

379 IPC  
दाखल 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

गाडी न. 

02810 

हावडा टे्रनचे 

जनरल बोगी 

D/2 

रे.स्टे.बडनेरा 

येणेपुर्वि 

04/11/2021  

14.00 वा.ते 

17.00 

वा.दरम्यान 

 

04/11/2021  
20/20 

दबेुजी दास 

कातीक दास 

उम्र – 19 वर्ि, 

काम – मजुरी, 

पता - लक्ष्मी 

मंदीर के 

बाजुमे तह. 

बेंटोला,  

गुहाटी, जजल्हा 

- कामरुप, 

राज्य – 

आसाम, 

पोलीस स्टेशन 

- बेंटोला  

अज्ञातअज्ञात  
 

  ,dq.k 15000@-:  

काळ्या रंगाची बॅग 

त्यात जुने वापरते कपडे, 

आधार काडि ,वोटर काडि, 

रोख रु. 2000/- रुपये, 

एक जववो कंपनीचा नोट 

4 मोबाईल  गोल्डन 

रंगाचा त्यात जजओ 

कंपनीचा जसम काडि 

मो.न.  6002835733 

ककंमत 13000/- रुपये 

असा एकुण 15000/- 

रुपये चा माल 

निरंकनिरंक  
  

वरील ता. वेऴी व ठिकाणी यातील फियािदी हे  

गाडी न. 02810 हावडा टे्रनचे जनरल बोगी 

D/2 मधुन हावडा ते मुंबई असा प्रवास करीत 

असतांना रे.स्टे.बडनेरा येणेपुर्वि कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने त्याच्या झोपेचा िायदा 

घेऊन काळ्या रंगाची बॅग त्यात जुने वापरते 

कपडे, आधार काडि ,वोटर काडि, रोख रु. 

2000/- रुपये, एक जववो कंपनीचा नोट 4 

मोबाईल  गोल्डन रंगाचा त्यात जजओ कंपनीचा 

जसम काडि मो.न. 6002835733 ककंमत 

13000/- रुपये असा एकुण 15000/- रुपये चा 

असलेली बॅग चोरुन नेली आह े . असे िीयािद 

वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे  नंबरी गुन्हा 

दाखल 

HC/217  

खारोडे 

02 xksanh;k 
66@21 

dye 379 

Hkkanfo 
दाखल 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh  

jsLVs xksanh;k 

;sFkhy esu 

cqfdax 

vkWfQl 

leksj 

ojkaM;kr  

03/11/2021 

23/00 ते  

06/00 वा.-
njE;ku  

04-11-2021 

15-46 ok  
श्री.समीर 

शंकर वल्के 

 वय-32 

वर्ि धंदा  -

प्रायवेट जााँब 

राह 

लाखापरु 

ता.ब्रम्हपुरी 

जज.चदं्रपरु 

  

अज्ञातअज्ञात  
 

,dq.k 77000@-: 

एक रेडमी   

कंपनीचा  मोबाईल  

माडल न.ं 7  

त्यामध्ये आयडीया 

जसम कं्र 8965871909 

फकमतं 10,000/रू. 

तसचे 500 रूपय े

दराच्या 134 नोटा 

रोख 67000/रूपय े

असा एकुन 77000/ 

रूपयेचा माल  

निरंकनिरंक  
  

;krhy fQ;kZnh fcykliqj -हापा गाडीने 

ब्रम्हपुरी जाणे कामी गाडी नसल्याने रे.स्टे 

गोकदयंा मने गेट बकुींग च ेसमोर जावनु 

झोपys vlrk fQ;kZnhus सकाऴी 06/00 

वा उिुन आपल े िुलपंन्ट च े जखस े

तपासल े असता R;kps जखशात िेवलेला 

जनऴ्या लालसर रंगाचा रेड मी 7 त्याr 

आयडीया कंपनीचा जसम न 

8965871909 IMEI माहीत नाही.ककंमत 

10,000/रूपय े फकमतीचा तसचे 500 

दराच्या 134 नोटा 67,000/ रूपये असा 

एकुन 77,000/ रूपयचेा माल 

कोणत्यातरी अज्ञात चोरट्यान े फियािफदच े

झोपचेा िायदा घेऊन त्याच े जवऴ 

असललेा वठरलमाल चोरून नलेे वरून 

फियािदी यांनी लेखी ठरपोट फदल्याने  

नंबरी गुन्हा दाखल करण्यात आलk- 

iksgok@ 

330 pkScs  



 

 

 

 

 

 

 

03 xksafn;k 

67@21 

dye 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन न 

02256 अप 
कमिभुमी कोच 

न B/3 बर्ि 
न 26 वरुन  
रेस्टेगोंदीया 

येरे् झोपेतुन 

जाग आली 

तेव्हासमजले 
 

27-09-2021 

6-00 ok-.. 

 

04-11-2021 

16-20 ok-. 
श्री. अतुल 

माधव पाटील  

धंदा-नौकरी  

मुपो.िागने 

ता जजल्हा 

धुऴे 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 14]500@-: 

जसलेवर रंगाचा  

eksckbZy त्यात  दोन 

जसम काडि 1) जजयो 
जसम न 

8822897635 1) 
एयरटेल जसम न 

8812938644 त्याचा 
IMEI NO माजहत 
नाही फक 14500रु,  
असा एकुण 14500/- 

रु चा माल 

 

निरंक हकीकत अशा प्रकारे आह ेकी वरील ता.वेळी 

व ठिकाणी फियािदी ह े नमुद टे्रन चे नमुद 

कोच व बर्ि वरुन कामाख्या ते भुसावळ 

असा प्रावस करीत असतांना प्रवासा दरम्यान 

रे.स्टे.टाटा नगर पासुन जेवन करून झोपले 

असतांना त्यांचे झोपेचा िायद े घेउन 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे वठरल 

नमुद वणिनाचा मोबाइल त्यांचा पाँन्टतुन 

मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेले बाबत त्यांना 

रे.स्टे.गोंदीया येरे् झोपेतुन जाग आली 

तेव्हा मोबाइल चोरी झाल्याचे समजले असे 

लेखी फियािद फदल्याने सबब अपराध कलम 

379 IPC प्रमाणे गुन्हा शुन्य क्रमाकाने 

दाखल.  

tk dz vkj@23@xqUgk oxZ@2021&558 fn 

31@10@21 vUo;s iksLVsyk izkIr >kys o:u- 

iksgok@ 

197 

uUukojs 

04 o/kkZ 

242@21 

dye 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj  

gWUM cWx 

pksjh 

टे्रन न  

02812 

gfV;k ,Dl-

ps dksp ua 

B/1 cFkZ ua 
71 o#u 

izokl djhr 

vlrkauk js-LVs 

ukxiaj rs 

o/kkZ njE;ku 

09-10-2021 

1-00 ok-.. 

 

04-11-2021 

20-20 ok-. 
Ukxek [kkue 

vgen veku 

o; 32 o’kZ 

jk- csykiqj 

vxjksGh xkao 

lsDVj 29 

uoh eqacbZ eks-

ua 

9930108085 

अज्ञात 
 

,dq.k 13]500@: 
,d yky jaxkph gWUM 

cWx R;kr ,d eksckbZy 

eksVksjksyk daifupk 

R;kr ,vjVsy fle ua 

9136280312@809441

3395 IMEI NO. 
ekghr ukgh- dh- 

11]000@&#-jks[k #-

1500@&# lksU;kps 

uFk ½ xzWe fd- 

1000@&# ATM 
dkMZ ] iWudkMZ] 

vk/kkjdkMZ] eqykps 

diMs vlk ,dq.k fda- 

13]500@&#- eky- 

 

निरंक Okjhy ueqn rk-osGh o fBdk.kh fQ;kZfn g;k 

ueqn Vzsu ps dksp o cFkZ o#u js-LVs- 

>kjlxqMk rs LTT vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklknjE;ku R;kaP;k >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

R;kaph ueqn o.kZukph  gWUM cWx vkrhy 

lkekuklg js-LVs ukxiqj rs o/kkZ njE;ku 

pks#u usys o#u xq-j-ua- 242@2021 dye 

379  IPC izekus xq.gk nk[ky-  

tk dz vkj@1304@2021 fn 29@12@21 

rlsp 1087@2021 fn- 01@11@2021 vUo;s 

xq-j-u a 137@2021 dye 379 Hkknfo ps “kqU; 

Ø- dkxni=  iksLVsyk izkIr >kys o:u- 

eiksgok 

@1010 

esJke 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

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

 

                                                    
yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

                                                       

                                                 

 

 

 

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 o#u riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad  

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-

osG 

feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkjj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

                                                       CORONA  REPORT NAGPUR RAILWAY   Dt. 04/11/2021 

 

 
Dist Police  Officer Police   Men 

Nagpur 
Railway 

Total 
Positive 

Total 
Recovered 

Total Active Total 
Deceased 

Total 
Positive 

Total 
Recovered 

Total Active Total Deceased 
Quarantine Hospital Quarantine Hospital 

04 04 00 00 00 110 109 00 00 01 
Total 04 04 00 00 00 110 109 00 00 01 

 

 

Information  Redarding Vaccination 

 

Particular Nagpur Railway 

Present Strenth Officer Men 
30 548 

Dose 1st  Dose 2st  Dose 1st  Dose 2st  Dose 
Vaccineted 27 25 452 393 
Remaining 03 05 71 155 

 

Recent Infection 

 

District Nagpur Railway 

Officer Men 

Last 7 Days 00 00 

Last 24 hrs. 00 00 

 

 

                            


