
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  09@06@2021 

 

vØ 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 o/kkZ 

102/2021  
dye 

379 Hkk-n-

oh izek.ks- 

xqUgk izdkj  
pksjh 

ट्रेंन 
नं.02967 
जबलपरु 
सपुर फास्ट 
एक्स चे 
कोच नं 
B/5 
बथथ नं 4 
वरुन  रे. स्टे 
बल्लारशाह 
येण्याच्या 
5मी पवुी 
जाग 
आल्याने 
माहीत 
पडले वरुन 
 

10/05/2021           
  07/15  वा 
दरम्यान. 

09/06/2021 
   13/30वा. 
 

अभभषेकS/O 
राजेश 
घायवणकर 
वय-27 वषथ, 
राह. गोयल 
भकराणाच्या 
मागे, बजरंग 
नगर 
,V.F.Jरा ाँझी 
जबलपरु 
(म.प्र) मो नं 
700014024
4 

vKkr   ,dq.k 1500/-रु.  
काळ्या रंगाची भपठ्ठ ुब ाँग 
त्यात त्यांचे मनी पसथ त्यात 
रोख 1500/-रु, डेबीड 
काडथ,के्रभडट काडथ, प ाँनकाडथ, 
आधारकाडथ, 
वोटरकाडथ,ड्रायव्हींग 
लायसन्स,  व इतर 
कागदपत्र असा एकुण 
1500/-रु. चा माल 
 

निरंक नमदु ता.वेळी व भिकाणी यातील भफयादी 
मजकुर हे वरील नमदु कोच व बथथ वरुन रे. 
स्टे चैन्नई ते जबलपरु असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान भद. 
10/05/2021रोजी रे. स्टे बल्लारशाह 
येण्याच्या 5मी पवुी भफयादी ला जाग आली 
असता कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा 
झोपेचा फायदा घेऊन वरील नमदु वणथनाची 
भपठ्ठबु ाँग व रोख 1500/-रु.चे आतील नमदु 
सामानासह चोरून नेल्याचे माहीती पडले. 
fVi %& सदर गनु्याचे कागदपत्र  SP 
सो.कायालय जा.क्र.आर 
क्रमांक/23/गनु्हा/वगथ/2021-3395 नागपरु 
भद.04/06/2021 अन्वये इकडील 
पो.स्टे.आ.क्र.428/2021भद09/06/2021अ
न्वये गनु्हा नंबरी दाखल. 

NK/06 
मंडलवार 

02 o/kkZ] 

103/2021 
कलम 379 
IPCप्रमाणे 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेंन 
नं.02139 
यशवंतपरु-
जबलपरु 
एक्स चे 
कोच नं 

B/4बथथ नं 
19 वरुन रे. 

स्टे 
बल्लारशाह 

येणे पवुी 
 

26/04/2021 
08/00 

वा दरम्यान. 
 

09/06/2021 
14/00वा. 

श्री मभनष 
जगदल्ला 
S/Oइसहाक 
जगदल्ला वय-
22 वषथ, रा. 
सेरीखेडी, 
भटल्ल ुनगर 
जजदल स्टील 
पलांटचे समोर, 
पो. स्टे मंदीर 
हसोद, भज. 
रायपरु (छ.ग) 
मो नं 
966944333
6 

vKkr     ,dq.k 6500/-रु. 
एक काळ्या रंगाचा भववो 
1908 कं. चा मोबाईल 
त्यात आयडीया क. चे भसम 
नं 8720031712,IMEI 
no.862605046554278
भक. 6500/-रु चा माल 
असा एकुण 6500/-रु. चा 
माल 
 

निरंक नमदु ता.वेळी व भिकाणी यातील भफयादी 
मजकुर हे नमदु कोच व बथथ वरुन रे. 
स्टे.यशवंतपरु ते जबलपरु असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान भद. 
26/04/2021रोजी रे. स्टे बल्लारशाह येण्या 
पवुी भफयादी ला जाग आली असता कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांचा झोपेचा फायदा घेऊन 
त्याचा नमदु वणथनाचा मोबाईल त्यांचा 
प ाँन्टच्या भखश्यातनु मदु्दामनु लबाडीने चोरून 
नेल्याचे माहीती पडले.  
fVi %& सदर गनु्याचे कागदपत्र SP 
सो.कायालय जा.क्र.आर 
क्रमांक/23/गनु्हा/वगथ/2021-3220 नागपरु 
भद.02/06/2021 अन्वये इकडील 
पो.स्टे.आ.क्र.429/2021भद 09/06/2021 
अन्वये गनु्हा नंबरी दाखल. 

HC/136 
थोटे 



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

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

                                                 

iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih 

 

feGkyk eky 

 

gdhxr riklh vaeynkj 

1 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 

v-dz 

 

 

jsiksLVs uko exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM 

tkxk 

exZ ?kM- rk-osG exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@[kcj 

ns.kkjk uko 

er̀dkps uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



                                CORONA REPORT NAGPUR RAILWAY   Dt. 09/06/2021 

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 03 01 00 00 109 106 02 - 01 
Total 04 03 01 00 00 109 106 02 - 01 

 
 

 

Information  Redarding Vaccination 

Particular Nagpur Railway 

Present Strenth Officer Men 
28 554 

Dose 1st  Dose 2st  Dose 1st  Dose 2st  Dose 
Vaccineted 24 12 483 219 
Remaining 03 15 71 335 

 
 

Recent Infection 

District Nagpur Railway 

Officer Men 

Last 7 Days 01 01 
Last 24 hrs. 00 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


