
 

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  02@08@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 ईतवारी 

अप.क्र. 

21/2021 

कलम  379 

IPC 

xqUgkizdkj 

jks[k  

:i;s pksjh  

रे.स्टे. 

ईतवारी मेन 

गेट P/F क्र. 

06 वर जात 

असताांना 

01/08/21 च े 

14:45 ते 

15:30  वा. 

दरम्यान 

 

02/08/21चे 

07.00 वा 
चांद्रशेखर 

दादजुी  गजभिये, 

वय 38 वषष, धांदा 

पत्रकार, रा. घर 

क्र. 41,रमाई 

नगर, ररांग      

रोड,नागपरु 

हर्ष राजेश 

बंसोड, वय 

22 वर्ष 

रा. शंकर 

नगर, 

गल्ली 

नं.05, 

दुगष, N.x   

vVd rk- 

osG- 02-08-

2021 ps 

21-33 ok   

,dq.k 1]500 : 

एक पाभकट त्यात 

100 रु. दराच े15 

नोटा असे एकुण 

1500/-रु रोख, 

आधार काडष , ईतर 

कागदपते्र 

jks[k  

1000 :-    

वरील तारखेस वेळी व भिकाणी यातील भियाषदी 

मांजकुर ह ेकामिी येथे जाणे करीता रे.स्टे. ईतवारी 

येथे महाराष्ट्र रेन ने जाणे करीता आले असता 

अांदाज े द.ु02:45 ते 03: 30  वा. दरम्यान एक 

अनोळखी वर नमदु ईसमाने त्याांचा पाभकट 

पँटच्या भखशातुन प्रवाशाांच ेगभदषचा िायदा घेउन 

मदु्दाम लबाभडने व कतपटाने चोरुन नेला आह े

याबाबत आज रोजी तोंडी भियाषद भदल्याने  सबब 

अप क्र.21/21कलम  379 IPC प्रमाणे गुन्हा 

दाखल केला आह.े 

 

NK/ 

983 

सरुवाडे 

02 नागपरु  

CR. No. 

285/ 21 

कलम  379 

ipc 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेन नां. 

02683 

यशवांतपरू 

एक्सपे्रसचे 

कोच नां. 

एस/3, बथष 

नां. 19  

वरुन 

रे.स्टे.नागपरु 

येथे 

20/07/2021 

च ेवेळ नमदू 

नाही. 

02/08/ 2021 

च े22:14 वा 

अजीत 

डेनीयल, वय 

32 वषे, राह.  

548/71 तेजी 

खेडा मानक 

नगर लखनउ 

उत्तरप्रदेश  

मो.नां. 

6394971803 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 15]000 : 

एक भववो कां . चा 

मोबाइल भसम नां. 

8004506287 भकां मत 

15000/रू. चा माल 

भनरांक   नमदु ता.वेळी व भिकाणी याांतील भियाषदी ह ेरेन 

नां. 02683 यशवांतपरू एक्सपे्रसच ेकोच नां. एस/3 

बथष नां. 19 वरून रे.स्टे. काचीगूडा  ते लखनउ  

असा प्रवास कररत असताांना  प्रवासा दरम्यान  

रे.स्टे. नागपरु येथे गाडी उिी असताांना भियाषभद 

याांचा झोपेचा िायदा घेवनू त्याांचा नमदू वणषनाचा 

मोबाईल मदु्दाम लबाडीने कोणीतरी अज्ञात 

चोरटयाने चोरून नेले आह.े वरून सबब अपराध 

कलम 379 िादभव प्रमाणे नांबरी गुन्हा दाखल 

आह े

  मा. पोलीस अधीक्षक सो लोहमागष कायाष पत्र 

क्र. 4507/2021 भद. 02/08/21 रोजी अन्वये 

गून्हयाच े कागदपत्र टपालने प्राप्त झाल्याने गुन्हा 

दाखल आह.े 

 

 

सिौ/ 

847 

थॉमस 



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

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

03 नागपरु  

CR. No. 

286/21 

कलम  379 

ipc दाखल 

xqUgkizdkj 

भपटिू बॅग 

pksjh 

रेन नां. 

6787 

कटरा 

एक्सपे्रसचे 

कोच नां. 

एस/9 बथष 

नां. 15 वरून 

रे.स्टे.नागपरु 

येण्याच े15 

भम. पवूी 

 

21/07/2021 

च ेवेळ  

01:30 वा. 

02/08/ 2021 

च ेवेळ  

22:52 वा. 

सांजीव कूमार 

राधेशाम 

झरनीया, वय 

30 वषे, राह. 

वूांडारा, कला 

पो. स्टे. 

डोलररया, भज. 

हौशांगाबाद 

मो.नां. 

9475898403 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 3]000 : 

एक  भपटिू बॅग ब्ल ू

कलरची  त्यात नगद 

500/- रू. बी एस एि 

आय काडष, वोटर 

आय डी एएन एस डी 

एल काडष, एक सॅमसांग 

कां . चा मोबाइल भक 

पॅड वाला त्यात भसम 

नसलेला, वापरते 

कपडे एकून 3000/रू. 

चा माल 

भनरांक नमदु ता.वेळी व भिकाणी याांतील भियाषदी ह े रेन 

नां. 06787 कटरा एक्सपेर्सचे कोच नां. एस/9 बथष 

नां. 15वरून रे.स्टे. खम्मम  ते इटारसी  असा 

प्रवास कररत असताांना  प्रवासादरम्यान  रे.स्टे. 

नागपरु येण्याच े 15 भम. पवूी भियाषभद याांचा 

झोपेचा िायदा घेवनू त्याांचा नमदू वणषनाची भपटिू 

बॅग ब्ल ू कलरची  आतील सामानासह मदु्दाम 

लबाडीने कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने चोरून नेले 

आह.े 

मा. पोलीस अधीक्षक सो लोहमागष कायाष पत्र 

क्र.4308/2021 भद. 2/08/21 रोजी अन्वये 

गून्हयाच ेकागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने गुन्हा 

दाखल आह.े 

सिौ/ 

809 

रेडडी 

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 

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 

vaeynk 

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 vaeynkj 

01 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 js-iks-LVs-bZrokjh अप.क्र.21/21कलम  

379  IPC मधिल 

धद. 02/ 08/21 चे  
09.33 

हर्ष राजेश बंसोड, वय 22 वर्ष रा. शंकर नगर, गल्ली नं.05, दुगष, N.प्र 



 

 

 

 

                                                 CORONA  REPORT NAGPUR RAILWAY   Dt. 02/08/2021 

 

 
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 

 

 

03 

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 iq.ks ;sFks izkFkfed pkSd’kh dkeh eqDdke 

 
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 gtj 

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


