
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  06@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 अकोला . 

129/2021 

कलम 379 

भादवि  

xqUgk 

Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

टे्रन नं 02656 

निजीिन एक्स 

चे  कोच  नं  

S/3, चे बथथ नं 

33िरुन  रे.स्टे. 

बडनेरा ते रे.स्टे. 

मतुीजापरु 

दरम्यान 

28/07/2021 

चे िेळ नमदु 

नाही 

 

06/09/2021 

चे 00.17 

िाजता 

श्री. गोपाल प्रल्हाद 

चोपडे   िय – 

42िर्थ, धंदा नोकरी  

रा धनौकार नगर , 

आकोट रोड, 

शेगांि, वज. 

बुलढाणा  मो.नं. 

8605261879 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 17]000/- : 

एक काळ्या वपिळ्या रंगाची 

कव्हर असलेला सॅमसंग जे-7 

कं. चा मोबाईल त्यात वजओ 

वसम नं. 9373354432, 

आयडीया वसम नं. 

9881762334 वक. 17,000 

असा एकुण वकं. 17000/- रू 

माल. 

 

वनरंक     नमदु ता.िेळी ि वठकाणी यातील वियाथदी नामे श्री. 

गोपाल प्रल्हाद चोपडे   िय – 42िर्थ, रा धनौकर नगर , 

आकोट रोड , शेगांि, वज. बुलढाणा  मो.नं. 

8605261879 ह े  टे्रन नं 02656 निजीिन एक्स चे  

कोच  नं  S/3, चे बथथ नं 33िरुन   रे.स्टे. चैन्नई ते रे.स्टे. 

शेगांि असा प्रिास करीत असतांना प्रिासा दरम्यान 

वियाथदी यांच्या झोपेचा िायदा घेिनु चाजीगला 

लािलेला एक काळ्या वपिळ्या रंगाची कव्हर 

असलेला सॅमसंग जे-7 कं. चा मोबाईल कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने  रे.स्टे. बडनेरा ते रे.स्टे. मतुीजापरु 

दरम्यान  चोरून नेला अशा वदली वियाथद िरून   गुन्हा 

दाखल  

         fVi&    पोलीस अवधक्षक सो.लोहमागथ  नागपरु 

येथील जािक क्र. 4984/21  वद. 30/08/2021  

अन्िये गुन्याचे कागदपञ आज रोजी इकडील आिक 

क्र. 684/21  वद. 04/09/2021अन्िये प्राप्त झाल्याने   

NK/76   

02 cMusjk 

117/21    

कलम- 

379 

भादवि 

xqUgk 

Ádkj 

cWx pksjh 

टे्रन नं. 

02169सेवाग्रा

म एक्स चे 

कोच नं B/1 

बथथ नं 55 

वरुन रेस्टे 

धामणगाव 

 

05/09/21 

च े 

03/00 वा. . 

दरम्यान 

06/09/21  

चे  

22/33 िा. 

शोहबे खान 

हबीब खान वय 

35  वषथ, 

व्यवसाय- एम 

आर, राह. 48-ए 

राठोड लेआउट 

अनंत नगर 

नागपरु मो नं 

932563 

6546 

अज्ञात 

 

,dq.k 15]000/- : 

एक स्काय बॅग ब्ल ुरंगाची 

कक. 1000/- रु त्यात 

अससु कं चा लॅपटाप मॅक 

आयडी माहीत नाही कक 

14000/- रु आफ्रीका 

हले्थ केअर कंपनीच े

डाक्यमुेंट, डायरी, चार्थर, 

नमार् कपडा असा एकुन 

15000/- रु चा माल 

वनरंक हकीकत  वरील ता वेऴी व कठकाणी यातील 

कियाथदी ह ेनाकशक ते नागपरु असा प्रवास करीत 

असता प्रवासा दरम्यान त्यांची नमदु वणथनाची 

बॅग रेस्टे धामणगाव येथे कियाथदी यांच ेझोपेचा 

िायदा घेवनु चोरुन नेल्याच े लक्षात आले 

कियाथदी यांचे कियाथद वरुन    गुन्हा दाखल   

fVi %& jsiksLVs ukxiwj tk-Ø-2667@21 fn- 

6@09@2021 vUo;s xqUg;kps dkxni= 

vkt jksth bdMhy vkod Ø- 707@21 fn- 

6@09@2021 vUo;s dkxni= ÁkIr 

>kY;kus 

HC/402 

तेलमोरे   



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. 06/09/2021 

 

 
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 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                     
 


