
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  05@09@2021  

v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsyk 

eky 

feGkyk 

eky 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 बडनेरा 

vi dz 

115@21 

o dye 

379 

भादवि 

xqUgk 

Ádkj 

ikWdhV 

pksjh 

 

ट्रेंन नं01040 

महाराष्ट्ट्र एक्स 

.चे कोच नं.B/2 

बथथ नं. 46िरुन 

रे. स्टे .बडनेरा 

येण्याच्या दहा 

मीनीटे अगोदर 

 

02/09/2021 

14/00 

 

05/09/2021  

00.09  िा 
वधरज तुकाराम 

जाधि, िय 20 

िर्थ, धंदा -विक्षण, 

रा.प्रथमेि 

कॉम्प्लेक्स देिगड 

ता. देिगड जी. 

वसंधदुगुथ – मो.क्र. 

7083606802 

अज्ञात 
 

,dq.k 600/- : 

एक चॉकलेटी  रंगाच ेपॉकीट  

त्यात इलेक्िन काडथ,SBIबँक 

चे ATM काडथ,पॅनकाडथ, रोख 

600/- रु.चा माल 

. 

निरंक ता िेळी ि विकाणी यातील वियाथदी   वधरज तुकाराम 

जाधि  िय 20िर्थ,धंदा- विक्षण रा. प्रथमेि कम्प्लेक्स  

देिगड ता देिगड वज. वसंधदुगुथ मो.नं. 7083606802 हे 

वद. 02/09/2021रोजी   टे्रन नं. 01040महाराष्ट्ट्र  एक्स 

चे कोच नं B-2 बथथ नं. 46िरून रेस्टे नागपरु  ते 

कोल्हापरु  असा प्रिास करीत असताना    रे.स्टे बडनेरा 

येण्याच्या 10 वमनीट अगोदर  चालु गाडीत कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने गदीचा िायदा घेिनु एक चॉकलेटी 

रंगाचे पॉकीट मदु्दाम लबाडीने चोरू नेले बाबत वियाथदी 

यांचे रे स्टे बडनेरा  येण्याच्या 10 वमनीट अगोदर लक्षात 

आले असे प्राप्त वियाथद िरून  गुन्हा दाखल  

fVi रेपोस्टे येथनु जा कं्र 935/2021 वद. 03/09/2021 

तसेच इकडील आ कं्र  705/2021 वद. 04/09/2021 

अन्िये गुन्याच ेकागदपत्र टपालाने प्राप्त झालेिरुन 

NK/275 

कुि े

02 o/kkZ 

179@2021 

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgk 

Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

Vzsu ua-

028833 

vgenkckn 

,Dl ps dksp 

ua-,l@5 cFkZ 

ua-26]29 

o:.k js-LVs 

o/kkZ ;sFkqu 

xkMh lqVrkp 

03@09@21 

17@00 ok 

05@09@21 

16@32 ok 

eksgu tylhax 

“kkgq o;&55 

o’kZ 

/kank&i=dkj 

jk-nkj”kh 

xaxksyh Mh 

CykWd lqisyk 

fHkykbZ ft-nqxZ 

N-x eks-

7999858790 

अज्ञात 
 

,dq.k 10]500/- : 

,d lWelax xWysDlh 

,Q vks 25 da-pk 

fuG;k jaxkpk eksckbZy 

R;kr vk;Mh;k fle ua-

9827160937 ftvks fle 

ua-7999858790 

vk;,ebZvk; ua-

356636190751314 fda-

10]500@&: pk eky 

निरंक ueqn ?kVuk rk osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh etdqj gs ueqn Vzsu us cMksnjk rs 

nqxZ vlk izokl djhr vlrkauk izoklk 

njE;k.k fQ;kZnh ;kauh ueqn o.kZukpk 

eksckbZy pkthZaxyk ykoqu ckFk:eyk xsys 

vlrk jsYos LVs”ku o/kkZ ;sFkqu dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus R;kaps xSjgtsjhpk 

Qk;nk ?ksoqu R;kapk ueqn o.kZukpk eksckbZy 

eqnnke yckMhus pks:u usyk- 

fVi&ueqn xqUg;kps dkxni= js-iks-LVs 

ukxiqj tk-dza-2653@2021 fn-04@09@2021 

vUo;s o bZdMhy iks-LVs vk-dza-830@2021 

fn-05@09@2021 vUo;s iks-LVs yk izkIr 

>kY;kus xqUgk nk[ky 

iksuk@ 

1071 f”kans 



03 अकोला 

128/21 

कलम 379 

भादवि 

xqUgk 

Ádkj 

सॅकबॅग 

pksjh 

 

टे्रन नं 

02656निजीिन 

एक्स चे  कोच  नं  

S/3,चे बर्थ नं 80 

िरुन  रे.स्टे. 

मरु्तीजापरु रे्त 

रे.स्टे. अकोला 

दरम्यान 

10/08/21  

चे 05.30 िा 

दरम्यान 

05/09/21  

चे 15.24  िा. 

श्री. रमेश कुमार 

सारंगपानी 

प्रकसम,  िय – 

45िर्थ, धंदा- 

आकीटेक रा. 

M.M. कच्चर्तुरा 

अपाटथमेंट,विष्णान

गर -2, स्ट्रीट -५, 

कोलर्तुर, 

कोिीलिाकम, 

चैन्नईमो.नं.9840

094532 

 

अज्ञार्त ,dq.k 2]000/- : 

एक काळ्या रंगाची सॅकबॅग 

त्यार्त रोख 2000/-, ICICI ि 

Canera बॅकेचे ATM 

Card, ड्रायव्हगं लायसन्स, 

पॅनकाडथ असे पाकीट, ब्लटुूर् 

हडेफोन, पॅन्ट-शटथ, असा 

एकुण वकं. 2,000/- रू माल. 

 

वनरंक नमदु र्ता.िेळी ि वठकाणी यार्तील वफयाथदी नामे श्री. रमेश 

कुमार सारंगपानी प्रकसम ,  िय - 45िर्थ , रा. M.M. 

कय्यर्तुरा अपाटथमेंट , विष्णानगर -2 , स्ट्रीट -५ , कोलर्तुर, 

केिीलिाकम, चेन्नई  ह े टे्रन नं 02656 निजीिन एक्स 

चे  कोच  नं  S/3, चे बर्थ नं 80 िरुन रे.स्टे. चैन्नई रे्त 

रे.स्टे. नडीया असा प्रिास करीर्त असर्तांना प्रिासा 

दरम्यान वफयाथदी यांच्या झोपेचा फायदा घेिनु शीटिर 

ठेिलेली एक काळ्या रंगाची सॅकबॅग अज्ञार्त चोरट्याने 

चोरून नेल्याचे रे.स्टे.  अकोला दरम्यान झोप 

उघडल्यानंर्तर लक्षार्त आले अशी वदली वफयाथद िरून  

गुन्हा दाखल    

fVi  कायाथलय पोलीस अवधक्षक सो.लोहमागथ  नागपरु 

येर्ील जािक ि. 4986/21  वद. 30/08/2021  

अन्िये गुन्याचे कागदपञ आज रोजी इकडील आिक 

ि. 683/21  वद. 04/09/2021अन्िये प्राप्त झाल्याने             

NK/517  

राठोड   

04 नागपरू 
364/202
1कलम 

379 IPC  
xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 ट्रेनं 02189 
दरुूतो एक्स चे 

कोच नं 
A/1,2,3 H/1 
रे स्टे नागपरू 
येथे PF NO 
08 वर गाडी 
आल्यानंतर 

05/09/21  
चे  

 07/00 वा 
 

05/09/21 
 चे   

14/15 वा 
 

मोरेश्वर 
गोववदराव 

कोहाड,वय-59 
वषे,धंदा- 

नोकरी,रा-72 
गजानन नगर 
खोब्रागडे ले 
आऊट 

ओमकार नगर 
पाणी चे टक्की 

जवळ 
नागपरू.मो नं-

7588957609,
9975994989. 

अज्ञात ,dq.k 12,480/-  
MI नोट 7 Pro ब्लल्य ू

रंगाचा मोबाईल IMEI-
867224042454437, 

जजओ-
7410089018,एअरटेल-

9421802422 वक-
12,480/-रू चा  माल. 

जनरंक नमदु ता वेळी व जिकाणी यातील जियादी 
मचकूर हे नमदु कोच वर डयटुी करीत मुंबई ते 
नागपरू अशी करीत येत असतांना रे स्टे नागपरू 
येथे जद 05/9/2021 चे 07/00 वा PF NO 08 
वर गाडी आल्यानंतर तयांनी आपले सामान चेक 
केले असता तयांचा एक MI नोट 7 Pro ब्लल्य ू
रंगाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
तयांची नजर चकुवनू चोरून  वरून गनु्हा दाखल 

  HC/549 
िुसाटे 
 
 
 
 
 

05 नागपरू  
365/2021 
कलम 379 

IPC  
xqUgk 

Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

  
 

रे स्टे नागपरू 
PF NO 01 
ईटारसी 
इन्डकडे 

बाकड्यावरून 

05/09/21  
चे  02/30 

वा 

05/09/21  
चे  14/25 

वा 

छत्रपती वामन 
मडावी,वय-29 
वषे,धंदा- 
जशक्षण,रा-
केमारा पोस्ट-
जचतलधाबा ता-
कोभुरना जज-
चंद्रपरू.मो नं-

9527313911 

अज्ञात ,dq.k 7,000/-  
एक नोकीया 2कं चा 
काळ्या रंगाचा मोबाईल 

जजओ-
9325123643,BSNL-
9403323961 ,IMEI 
NO माजहत नाही.वक-
7000/-रू चा माल. 

 

जनरंक - नमदु ता वेळी व जिकाणी यातील जियादी 
मचकूर हे रे स्टे चंद्रपरू ते नागपरू असा ट्रेन नं 
06317 जहमसागर एक्स ने रे स्टे चंद्रपरू ते 
नागपरू असा प्रवास करीत आले असता रे स्टे 
नागपरू PF NO  01 वर ईटारसी इन्ड कडे 
भागात बाकडया वर बसले असता तयांची एक 
नोकीया 2कं चा काळ्या रंगाचा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने तयांची नजर चकुवनू 
चोरून नेले.असे जदले जियाद वरून नंबरी गनु्हा 
दाखल  

तपास 
NK/482 
तमुडाम 



 

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

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

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

                   

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

vdz 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  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

vØ 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 jsiksLVs xksafn;k vi ua 49@21 dye 379 Hkknafo 04@09@21 ps 07-36 ok 

ihlhvkj fn- 07-09-2021 ikosrks 

fyyk izk.k ekudj o; 40 o"kZ jk jkeVsds uxj yksa[kaMs fdjk.kk nqdk.k toG  

>ksiMiV~Vh ukxiqj 

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 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

CORONA  REPORT NAGPUR RAILWAY   Dt. 05/09/2021 

 

 
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 

 

 

05 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy vVd vkjksih 01 

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 

 

gtj 

 

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

3 
Mhok;,lih ¼ gkse ½ 

mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj 

injhDr  Jh- oklqnso Mkcjs  iksfu 

 

 

lkIrkfgd jsLV 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj 
Jherh oS’kkyh f’kans lkIrkfgd jsLV 

5 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos vdksyk 

Jherh oS’kkyh f’kans lkIrkfgd jsLV 


