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01 o/kkZ 

152/2021

कलम 354 

IPC 
xqUgk Ádkj 

fou;Hkax 

ट्रेंन 
नं.06011क

न्याकुमारी नवी 
ददल्ली एक्स चे 
कोच नं.B/2 
बथथ नं.57 

वरून रे.स्टे. 
बल्लारशहा  
येथनु गाडी 

सटुल्या नंतर 

11/07/21 
 चे 

 00/ 30 
वा. 

दरम्यान 

19/08/21  
चे  

13/00 
वा 

कु.खशुब ुपरवीन 
D/O उस्मान अली 

वय-24 वषथ रा. 
फ्लटॅ नं.B/127 
ग्राउण्ड फ्लोअर, 
जनता फ्लेटस 

मादीपरु पश्चचम, 
दबहार, पश्चचम 

ददल्ली 
 मो. नं. 

9953112806 

के रंगाराव 
S/O 

नेमली  
गणु्डम, 
वय-33 

वषथ, 
रा.ग्राम 

कुमारोल 
ता.दगद्दालो

र, पो. 
स्टे.कुमारो

ल 
(आं.प्र.) 
मो नं.-

9906849
408 
(रेल्वे 

पोलीस 
स्टेशन 
आमला 
यांनी 41 

क दं.प्र.सं. 
नसुार 

सचुना पत्र 
देवनु 

सोडण्यात 
आले) 

दनरंक दनरंक वरील ता.वेळी व दिकाणी यातील नमदु दफयादी 
हे ट्रेन नं. 06011कन्याकुमारी नवी ददल्ली ने 
रे.स्टे. दत्रचलुापल्ली ते नवी ददल्ली असा प्रवास 
करीत असतांना प्रवासा दरम्यान दद. 
11/07/2021रोजी 00.30वा. दरम्याण रे. स्टे. 
बल्लारशहा येथनु गाडी सटुल्या नंतर दफयादी ह्या 
झोपले असतांना बथथ वरील प्रवासी नामे के 
रंगाराव S/O नेमली  गणु्डंम वय 33 वषथ रा.ग्राम 
कुमारोल ता.दगद्दालोर  पो. स्टे.कुमारोल 
(आं.प्र.)हा तयांचा जवळ येवनु अंगावर 
पांघरलेली चादर ओढली असता  तयांना झोपेतनु 
जाग आली. दफयादी यांनी नमदु प्रवासी तयांचा 
बथथजवळ उभा असनु तयांचा स्त्रीमनास  लज्जा 
उतपन्न  होईल असे घाणेरडे इशारे करुन दफयादी  
सोबत  नमदु प्रवासी यांने असभ्य वतथऩ केले.  
fVi%& सदर गनु्ह्या  ps dkxni= SP कायालय 
लोहमागथ नागपरुजा.क्र.आरक्रमांक/ 23/गनु्हा 
/वगथ/ 20214262नागपरु दद. 22/07/2021 
अन्वये इकडीलपो.स्टे. आ.क्र.698/2021 
दद.19/08/2021 अन्वये गनु्हा नंबरी दाखल 
करण्यात आला 

PSI 

सैय्यद 



02 o/kkZ 

153/2021

कलम 379 

IPC 
xqUgk Ádkj  

jks[k pksjh 
  

ट्रेंन नं.01045 
ददक्षाभुमी 

एक्स चे कोच 
नं.S/5 बथथ 
नं.24 वरून 
रे.स्टे. माजरी  
येथनु गाडी 
सटुतांच 

.24/07/2021 
चे 03/30 

ते  
04/00 वा 
दरम्यान 

19/08/2021 
चे 13/30 वा 

श्री सरमन कुमार 
मंडल S/O 

तनकुलाल मंडल 
वय-33वषथ 

रा.चयामपरु पो. स्टे 
हतोडी दज. 

समस्तपरु दबहार. 
मो. 

नं.8097120425 

अज्ञात ,dq.k 27,200 : 
रोख 27200/-रु (500x54, 

200x1) 
असा एकूण 27200/-रू चा 

माल. 

दनरंक नमदु ता.वेळी व दिकाणी यातील दफयादी मचकूर 
हे नमदु ट्रेंन ने रे स्टे नांदेड ते गया असा प्रवास 
करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रे स्टे माजरी 
येथनु गाडी सटुताच कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
तयांचा झोपेचा फायदा घेवनु तयांचा पनँ्टच्या 
दखचयातील रोख 27200/-रु,  चोरुन usys vkgs-  
fVi%& सदर गनु्ह्या  ps dkxni=s ek- SP कायालय 
लोहमागथ नागपरु जा.क्र.आर क्रमांक/ 23/गनु्हा/ 
वगथ/2021-4645नागपरु दद. 09/08/2021 
अन्वयेइकडीलपो.स्टे.आ.क्र.700/2021दद.19/0
8/2021अन्वये गनु्हा नंबरी दाखल करणे कामी 
कागदपते्र आल्याने गनु्हा दाखल करण्यात आला. 

HC/495
मुंजेवार 

03 vdksyk 

113/21 
कलम 379 

भाददव 
xqUgk Ádkj  

ilZ pksjh 
 
 
 
 

ट्रेन नं 02720 
हैद्राबाद जयपरु 

फेस्टीवल 
एक्स चे  कोच 
नं S/6 बथथ नं 
7,8 वरून 

रे.स्टे वादशम 
येथनु गाडी 
सटुताच 

लक्षात आले. 
 

19/08/2021 
चे अंदाजे 
05.00 वा 
दरम्यान. 

 

19/08/2021 
चे 06.51 वा. 

मदनष  उमेश 
मालदवये वय- 29 
वषथ, धंदा- प्रायव्हेट 
नोकरी  रा. महातमा 
गांधी मागथ माहेचवर 
ता. माहेचवर दज. 
खरगौन मो. नं. 
9098319832 

एक 
अज्ञात 

ईसम वय 
अंदाजे 30 
ते 35 वषथ 

,dq.k 87]500 : 

एक गलुाबी रंगाची लेडीज पसथ 
तयामध्ये रोख 1000/- रू, 1) 

सोन्याची चैन वजन 10  ग्रमॅ दक. 
50000/-रु, 2) सोन्याचे 

मंगळसतु्र वजन 7 ग्रमॅ दक. 
35000/- रू, 3) एक काळ्या व 
पांढ-या रंगाचा नोदकया कं.चा 
मोबाईल तयाचा IMEI NO. 

माहीत नाही. तयात Airtel दसम नं 
6309998367 दक. 1500/- रू, 
4) पतनी दमन ुचे मतदान काडथ, 

पासपोटथ फोटो, आधारकाडथ असा 
एकुण 87500/-रु चा माल 

दनरंक यातील दफयादी हे ट्रेन नं 02720 हैद्राबाद 
जयपरु फेस्टीवल एक्स चे  कोच नं S/6 बथथ नं 
8 वरून रे.स्टे हैद्राबाद ते खंडवा असा आपल्या 
पतनीसह प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान 
दफयादी यांचे बथथ वर िेवलेली एक गलुाबी रंगाची 
लेडीज पसथ कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने दफयादी 
यांची नजर चकुवनु मदु्दाम व लबाडीने चोरुन नेले 
असे लक्षात आले वरुन सबब अपराध कलम 
379भाददव प्रमाणे   गनु्हा दाखल करण्यात 
आला.  
 

NK 99 
दायमा 

04 बडनेरा  
106/2021 
कलम 379 

भादवी 
xqUgk Ádkj  

ilZ pksjh 
 
 

ट्रेन नं-02656   
नवजीवन 

एक्स चे कोच 
नं- S/4  बथथ 
न-01 वरून 
ऱे.स्टे. बडनेरा 
येण्याचे पाच 
मीनीट आधी 

झोप 
उघडल्यावर 
लक्षात आले 

 

17/07/21  
चे वेळ नमदु 

नाही 

19/08/21  
चे  00.08 वा. 

सौ. सरुजदेवी 
ककशोर कुमार वय 
42 वषथ ,राह. 53 
कंदेपाकसस्टेट कनयर 
ब्राडवेज चेन्नई 

मो.न- 
9444704589 

अज्ञात ,dq.k 54]000 : 

एक लेडीज पसथ ब्राऊन रंगाची 
त्यात 1) कानाचे मशीन कीं. 
18000/-रु. 2) समॅसंग कं. 

मोबाईल कसम नं. 9444053692, 
IMEINo.माहीत नाही. 

कक.18000/-रु.,3) समॅसंग कं. 
मोबाईल कसम नं.7550149159, 

IMEI No.माहीत नाही. 
कक.12000/-रु. 4) रोख  6000/- 
रु. , 5)ATM काडथ, आधार काडथ 

असा एकुण 54000/-रु.  

दनरंक यातील कियादी  हे  ट्रेन नं-02656   नवजीवन 
एक्स चे कोच नं- S/4  बथथ न-01 वरून चेन्नई ते 
अहमदाबाद असा प्रवास करीत असता प्रवासा 
दरम्यान कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने त्यांची एक लेडीज चोरुन 
नेल्याचे रे. स्टे. बडनेरा येण्याच्या पाच कमनीट 
अगोदर झोप उघडल्यावर लक्षात आले अश्या 
प्राप्त िीयाद वरुन कलम- 379 भादकव प्रमाणे 
नंबरी गनु्हा दाखल   
fVi%&  SP कायालय लोह. नागपरू येथील जा. 
कं्र. 4736/2021कद 13/08/21 तसेच ईकडील 
आ. कं्र.631/2021 कद. 18/08/2021अन्वये 
गनु्याचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने   गनु्हा 
दाखल करण्यात आला 

ASI/ 
759 
सेवाने 
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CORONA  REPORT NAGPUR RAILWAY   Dt. 19/08/2021 

 

 
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 00 109 108 00 - 01 
Total 04 04 00 00 00 109 108 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 

 

                                                   

                                      

                                                   



 

& xks"kokjk & 

 

                                                    yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vf/kdkjh yksds’ku 

 

                                               
 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy nk[ky xqUgs 

 

 

04 

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- ,e- jktdqekj 

Jherh oS’kkyh f’kans vij iksyhl vf/k{kd pktZe/;s 

 

fdjdksG jtk 

gtj 

 

2 vij iksyhl vf/k{kd Jherh oS’kkyh f’kans 
gtj 

 

3 
Mhok;,lih ¼ gkse ½ 

mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj 

injhDr  Jh- oklqnso Mkcjs  iksfu 

 

 

gtj 

 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj 
injhDr Jh- lrh'k f’kans  SDPO fdjdksG jtk 

5 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos vdksyk 

Jh- lrh'k f’kans  SDPO 

Jherh oS’kkyh f’kans vij iksyhl vf/k{kd pktZe/;s 

fdjdksG jtk 

gtj 


