
 

 

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  01@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 

 अकोला 

अ.कं्र 

97/21 

कलम 379 

IPC 

प्रमाणे- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

टे्रन नं. 

02102ज्ञानेश्वरी 

एक्स चे  कोच 

नं  S/6 बथथ नं. 

23 वरून 

रे.स्टे.अकोला 

येण्याच्या 5 

मम.पवुी 

08/7/2021 चे 

वेळ नमदु नाही 

01/8/2021 चे 

00.42 वा. 

आयषु रमेशचंद्र 

ठाकुर वय -20वषे 

,  धंदा - प्राईवेट 

नोकरी रा. 

समचदानंद झा, 

अरमवंदनगर , 

बालीहावडा,ता-

कीलोंदा,पो.-

चाफोई पाडा मि.-

हावडा.राज्य – 

पमिमबंगाल, मो.नं  

7439093998 

 

 

 अज्ञात 

 

,dq.k 10]000 : 

एक  REDMI NOTE 7F 

कं.चा मोबाईल मकं. 

10,000/- रुपये,  त्याचा 

IMEI NO. 

865230040662311, 

865230040662329, 

त्यात  JIO SIM NO. 

9330711373 vlk 

,dq.k 10]000 : pk 

eky-  

मनरंक यातील मफयाथदी ह े  टे्रन नं. 02102 ज्ञानेश्वरी एक्स 

चे  कोच नं  S/6 बथथ नं. 23 वरून  रे स्टे. नागपरु 

ते मुंबई असा प्रवास कररत असताना 

प्रवासादरम्यान सदर गाडी रे.स्टे.अकोला 

येण्याच्या 5मम.पवुी फीयाथदी यांचे लक्षात आले 

की,त्यांच्या बथथवर ठेवलेला वरील नमदु 

वणथनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

त्यांच्या निर चकुीचा फायदा घेवनु  चोरुन नेला 

वरून अशी त्यांनी मदले लेखी तक्रारी वरून सबब 

अपराध कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 

करण्यात आला आहे 

ASI/88

0 मसंहल 

 अकोला 

अ.कं्र. 

98/21 

कलम 

379 IPC 

प्रमाणे 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन नं. 

09205अहमदा

बाद हावडा 

स्पेशलकोच नं  

S/3 बथथ नं. 

63,64 वरून 

रे.स्टे.अकोला 

येथनुगाडी 

सटुल्यानंतर  

05.00 वा.च्या 

दरम्यान 

29/7/2021 चे  

05.00 

वा.दरम्यान 

01/8/2021 चे  

13.22वा.दरम्यान 

मनतीन मदनलाल 

गपु्ता वय -

23वषे,धंदा - फु्रट 

मवकणे रा.पलााँट 

नं.498 स्वणथ नगर 

के.मि.एन 

सोसायटी,कपील 

नगरनारी रोड 

नागपरुमो.नं 

9503264394 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 19]990 : 

एक मववो व्ही-७ पलस 

कंपनीचा गोल्डन रंगाचा 

मोबाईल त्याचा IMEI 

NO.868409046430546

,868409046430538,त्या

त  JIO SIM 

NO.8668563205,9356

263142, 

मकंमत 19,990 रू vlk 

,dq.k 19]990: pk 

eky- 

मनरंक यातील मफयाथदी  ह ेटे्रन नं. 09205  अहमदाबाद 

हावडा स्पेशल कोच नं  S/3 बथथ नं. 63 ,64 

वरून रे.स्टे.वडोरा ते नागपरु असा प्रवास कररत 

असताना प्रवासादरम्यान सदर गाडी 

रे.स्टे.भसुावळ येथनु झोपले  व रे.स्टे.अकोला 

येथनु गाडी सटुल्यानंतर 05.00 वा.च्या दरम्यान 

त्यांची झोप ऊघडली असता बथथवर ठेवलेला 

मोबाईल पाहला असता मदसनु आला नाही.वरील 

वणथनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

मफयाथदी यांचे झोपेचा फायदा घेवनु  चोरुन नेला 

वरून अशी मदले लेखी तक्रारी वरून सबब 

अपराध कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 

करण्यात आला आह े

 

 

 

 

ASI/ 

503 

िळमकर 



 

 

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

 

 

 अकोला 
अप क्र   

99/2021 
कलम 379 

भा.द.वि 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 
02880अप 

भुिनेश्िर एक्स चे  
कोच नं  D/1बथथ 

नं. 91 
िरूनरे.स्टे.अको

ला येणे पिुी 

02/07/21 चे 
04.00 िा 
समुारास. 

 

 01/08/21 चे 
21.11 िा 
समुारास. 

 

विमलेश 
विवरजाप्रसाद वमश्रा 

िय -24 िरे्ष ,  धंदा - 
मजरुी रा. ग्राम पताई 

पोस्ट अतरैल 
थाना.िढ, त. वसरमोर 

वज. वरिा (म,प्र) 
,मो.नं  

6068434582 

अज्ञात ,dq.k 14]000 : 

एक  समॅसंि िलेॅझी  कं.चा 
ऑन/8 बिॅनी रंिाचा 

मोबाईल त्याचा IMEI NO.  
माहीत नाही.त्यात  JIO SIM 
NO. 07039122921 वक. 

14000/- रू एकूण 14000/- 
रू चा मोबाईल. 

 

वनरंक नमदु ता.िेळी ि वठकाणी यातील हे ट्रेन नं. 
02880 अप भुिनेश्िर एक्स चे  कोच नं  D/1बथथ 
नं. 91 िरून  रे.स्टे. रायपरू ते एल. टी.टी असा 
प्रिास कवरत असताना प्रिासादरम्यान वियादी 
यांना झोप लािली असता त्यांचे विशात ठेिेलेला 
एक  समॅसंि िलेॅझी  कं.चा ऑन/8 बिॅनी रंिाचा 
मोबाईल त्यांच्या झोपेचा िायदा घिनु 
रे.स्टे.अकोला येणे पिुी कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
मदु्दाम ि लबाडीने चोरुन नेला िरून अशी त्यांनी 
वदले लेिी तक्रारी िरून सबब अपराध कलम 379 
IPC प्रमाणे िनु्हा दािल करण्यात आला तसेच 
सदर िनु्याचा पढुील तपास मा. प्रभारी अवधकारी 
सो यांचे आदेशान्िये  ASI/496 मोयजे हे तपास 
करीत आहे. 

पोलीस अवधक्षक कायालय , लोहमािथ नािपरु 
येथील जािक क्र. 4420/2021  वद. 29/07/2021 
अन्िये िनु्याचे कािदपञ आज रोजी इकडील 
आिक  क्र. 544/2021 वद. 01/07/2021 अन्िये 
प्राप्त झाल्याने 

ASI/ 
496 

मोयजे 

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 o/kkZ 

19@2021 

dye 174 

tkQkS 

js-LVs panziqj 

fdeh ua 

875@800&9

00 P;k toG 

fnukad 

01-08-

2021 

ps 

03%20 ok 

ps iqohZ 

fnukad 

01-08-2021 

ps 

10%30 ok 

vkWu MÓkqVh fM-

ok;-,l-,l js-LVs 

cYykj’kkg rQsZ 

ikWbUVl oqesu 

‘kksHkk xksfoan 

yks[kaMs] o; 52 

o”ksZ] jkg& ft-,p 

dkWyst P;k ekxs 

cYykljiqj 

,d vuksG[kh 

ble o; vankts 

35 o’ksZ- 

  v”;k izdkjs vkgs dh] vkWu MÓkqVh fM-ok;-,l-,l js-

LVs cYykj’kkg ;kauh ,d ys[kh eseks fnyk dh] js-LVs 

panziqj fdeh ua 875@800&900 P;k e/;s ,p 

ckWDl@bZ Vsªu ua 27650 e/khy yksdksik;yV ;kauh 

dGfoys dh] ,d vuksG[kh iq:”k o; vankts 35 o”ksZ] 

gk ju vksOgj >kysyk vkgs v’;k eseks izkIr >kys o:u 

lnj exZ pk iapukek dk;Zokgh dj.ks dkeh 

iksgok@136 FkksVs] o igkjk MÓkqVh dkeh iksf’k@612 

fudksMs ;kauk jokuk dj.;kr vkys- lnj exZ ps 

dkxni=s ”kklfd; VWc ps OgkWVLi vWi oj exZ ps 

dkxni=s izkIr >kY;kus ykxfyp nk[ky dj.;kjr 

vkys  

iksgok@ 

136 FkksVs 



 

 

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

 

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

   

        
yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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]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 fujad fujad fujad fujad 



 

 

                                                 CORONA  REPORT NAGPUR RAILWAY   Dt. 01/08/2021 

 

 
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 fujad 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  fujad 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

izfrca/kd dk;Zokgh dslsl fujad 

vdLekr e`R;q 01¼csokjl iq#‘k½ 

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 


