
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  23@10@2021  

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih vigj.k eqyhpk uko o iRrk  gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 नागपरुनागपरु  
448855//22002211  
कलमकलम  336633,,  

3344  IIPPCC  

xxqqUUggkkiizzddkkjj    
vviiggjj..kk  

रेरे..स्टेस्टे  नागपरुनागपरु  
येथिलयेथिल  सेंकन्डसेंकन्ड  
क्लासक्लास  बकुकगबकुकग  

आँफीसआँफीस  
समोरीलसमोरील  
गाडडनच्यागाडडनच्या  

फुिपािवरूनफुिपािवरून  
रेरे..स्टेस्टे  नागपरुनागपरु  

  

2222//1100//22002211  
1199..0000  वावा..  

  

2233//1100//22002211    
0044..3333  वावा..  

  

थिपाथिपा  पे्रमपे्रम  भारतीभारती,,  
वयवय  3300वरे्षवरे्ष,,  राहराह--
ग्रामग्राम  सभासभा  साळीसाळी  

पोपो..स्टेस्टे  थततेनथततेन  
तलुापुतलुापुरर  िानािाना  
माळामाळा  ताता  मेजामेजा  
थजथज..प्रयाजराजप्रयाजराज  

इलाहबािइलाहबाि..((UUPP))  
मोमो..नंनं..7700558866117777

8855  
  

अनोळखीअनोळखी  इसमइसम  
वयवय  अंिाजेअंिाजे  2255--

3300  वरे्षवरे्ष..रंगरंग  
सावळासावळा,,अंगातअंगात  
लाललाल  थनळ्याथनळ्या  

रंगाचीरंगाची  TT--शटडशटड   वव  
थमल्टरीथमल्टरी  रंगाचारंगाचा  
चीवचीव    कवराकवरा  
फुलफुल  पनँ्टपनँ्ट  

घातलेलाघातलेला,,उंचीउंची  
55..22अंिाजेअंिाजे,,केसकेस  
काळेकाळे,,हलकीहलकी  
िाडीिाडी--थमशीथमशी  
असलेलीअसलेली  
व्यक्तीव्यक्ती  

/kuJh  izse Hkkjrh o; 02 o’kZ 
jk-xkze lHkk lkGh iks-LVs frrsu 
rqykiqj Fkkuk ekGk rk- estk 
ft-iz;ktjkt bykgkckn 

ffuujjaadd 

gdhdr  अशा प्रकाअशा प्रकारे आहे कीरे आहे की  ,, मीमी  अलाहबािअलाहबाि  
येिनुयेिनु  चारचार  पाचपाच  थिवसापासनुथिवसापासनु  नागपरुनागपरु  येिेयेिे  माझ्यामाझ्या  
िोनिोन  वर्षाचावर्षाचा  मलुीलामलुीला  घेवनुघेवनु  नागपुरनागपुर  चेचे  मेयोमेयो  
िवाखान्यातिवाखान्यात  आठआठ  मथहण्याचीमथहण्याची  गरोिरगरोिर  आहेआहे  त्याचत्याच  
कथरताकथरता    और्षधोउपचारऔर्षधोउपचार  करण्याकथरताकरण्याकथरता  आलीआली..  मीमी    
आलीआली  होतीहोती..  डा ँडाकँ्टरांनीक्टरांनी  मलामला  भतीभती  होणेसहोणेस  सांथगतलेसांथगतले  
परंतुपरंतु  माझामाझा  नवरानवरा  हजरहजर  नसल्यानेनसल्याने  मीमी  भरतीभरती  झालीझाली  
नाहीनाही  माझामाझा  नवरानवरा  येईपयडतयेईपयडत  मीमी  रेरे..स्टेस्टे  नागपरुनागपरु  येिेयेिे  
आपल्याआपल्या  िोनिोन  वर्षाच्यावर्षाच्या  मलुीमलुी  लाला  घेवनुघेवनु  राहतराहत  
होतीहोती..राजुराजु  नावाच्यानावाच्या  व्यक्तीव्यक्ती  सोबतसोबत  चारचार  
थिवसापासनुथिवसापासनु  माझीमाझी  ओळखओळख  झालीझाली  होतीहोती..तोतो  
थमस्रीच्याथमस्रीच्या  कामालाकामाला  थिवथिवसालासाला  जातजात  होताहोता  नंतरनंतर  एकएक  
मलुगामलुगा  वयवय  अंिाजेअंिाजे  2255--3300  वरे्षवरे्ष    नमिुनमिु  वणडनाचावणडनाचा  
असलेलाअसलेला  व्यक्तीव्यक्ती  आलाआला..  संध्याकाळचेसंध्याकाळचे  0077..0000  वावा  
िरम्यानिरम्यान  तोतो  माझेमाझे  मलुीलामलुीला  थबस्कीटथबस्कीट  घेवनुघेवनु  िेतोिेतो  असेअसे  
म्हननुम्हननु  माझ्यामाझ्या  मलुगीमलुगी  नामेनामे--  --धनश्रीधनश्री  पे्रमपे्रम  भारतीभारती  वयवय  
0022  वरे्षवरे्ष..राहराह--ग्रामग्राम  सभासभा  साळीसाळी  पोपो..स्टेस्टे  थततेनथततेन  तलुापरुतलुापरु  
िानािाना  माळामाळा  ताता  मेजामेजा  थजथज..प्रयाजराजप्रयाजराज  
इलाहबािइलाहबाि..((UUPP))  अंगातअंगात  थपवळ्याथपवळ्या  रंगाचीरंगाची  फ्ाकँफ्ाकँ  
घातलेलीघातलेली  थतलाथतला  एखािेएखािे  शब्िशब्ि  मराठीमराठी  मध्येमध्ये  बोलतेबोलते  
थिसायलाथिसायला  गोरीगोरी  त्याचात्याचा  सोबतसोबत  राजुराजु  पणपण  गेलागेला  मीमी  त्यात्या  
जागीजागी  एकटीचएकटीच  बसनुबसनु  राहीलीराहीली..  राजुराजु  हाहा  िोडािोडा  
वेळानंतरवेळानंतर  आलाआला..  तेव्हातेव्हा  त्यालात्याला  माझ्यामाझ्या  मलुीबाबतमलुीबाबत  
थवचारलेथवचारले  असताअसता  तोतो  म्हनाम्हनालाला  कीकी,,रेरे..स्टेशच्यास्टेशच्या  
थपपळाचेथपपळाचे  झाडाझाडा  खालीखाली  तोतो  मलुीलामलुीला  घेवनुघेवनु  उभाउभा  आहेआहे  
सिरसिर  व्यक्तीचीव्यक्तीची  शोधाशोधशोधाशोध  केलीकेली..  परंतुपरंतु  तोतो  व्यक्तीव्यक्ती  
थमळुनथमळुन  आलाआला  नाहीनाही..  त्यानंतरत्यानंतर  राजूराज ू हाहा  बबसस  स्टेडस्टेड  
मधनुमधनु  गायबगायब  झालाझाला..  मलुीलामलुीला  थबस्कीटथबस्कीट  चेचे  आथमशआथमश  
िाखवनुिाखवनु  वव  मलामला  थवश्वासातथवश्वासात  घेवनुघेवनु  तोतो  माझ्यामाझ्या  
मलुीचामलुीचा  अपहरनअपहरन  करूनकरून  घेवनुघेवनु  पळुनपळुन  गेलागेला..  सिरसिर  
मलुासबोतमलुासबोत  राजुराजु  सहभागीसहभागी  असअसल्याचेल्याचे  मलामला  वाटतेवाटते..  
अपहरणअपहरण  करूनकरून  घेवनुघेवनु  गेलेगेले  बाबतबाबत  चीची  तक्रारतक्रार  िेतिेत  
आहेआहे..    
सिरसिर  गनु्हागनु्हा  िाखलिाखल    करूनकरून  सिरसिर  गनु्हाचेगनु्हाचे  बाबतबाबत  मामा..  
PPSSOO  तसेचतसेच  वथरषठांनावथरषठांना,,  सिरसिर  गनु्हागनु्हा  घडल्याघडल्या  बाबतबाबत  
चीची  माहीतीमाहीती  थिलीथिली    

AAPPII  गोंडाणेगोंडाणे  



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

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

02 xksafn;k 

61@2021 

Dye 379 

Hkkanfo  

xxqqUUggkkiizzddkkjj  
cWx pksjh   

xkmh ua 

02279 

vk>knfgan 

,Dlps dksp 

au ,l@03 

cFkZ ua16 

o:u jsLVs 

rqelj ;sFks 

14@10@2

1 11-20 ok 

23@10@2

1 13-40 ok 

jksghr jks'ku 

ukjuojs o; 20 

o"kZ  O;ilk;& 

[kktxh uskdjh 

jkg usg: okMZ 

ikxk eksgYyk 

frjskMk ft 

xksafn;k 

 

vKkr ,dq.k 8690@ :    
,d [kkdh jaxkph 

VªkWyh  cWx  fd 

1700@# R;kr 

vk/kkjdkMZ iWudkMZ 

,Vh,e dkMZ 

¼HDFC,SBI½  
ufou tqus diMs 

fd 6000@#  

gsvj Mªk; fd 

850@#  jks[k 

140@#  vlk 

,dq.k 8690@# pk  

eky 

fuajd ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus jsLVs iq.ks 

rs rqelj vlk izokl djhr vlrkuk 

cFkZ[kkyh Bsoysyh R;kaph ueqn cWx  

dks.khrjh vKkr pksjV;kus pks:u ussys 

ckcr jsiksLVs ukxiqj ;sFks rdzkj fnys 

o:u ueqn xqUg;kps dkxni=s jsiksLVs 

ukxiqj tk dz 3224@21 fn 15@10@21 

vUo;s bdMsl izkIr >kys  o:u ueqn 

xqugk nk[ky dj.;kr vkyk- 

lQkS@ 
453 ;kno  

03 bZrokjh 

40@2021 

Dye 379 

Hkkanfo  

xxqqUUggkkiizzddkkjj   
लॅपटॉप 

pksjh 

टे्रन नं 8257 

इंटरसिटी 

एक्ि च े नंA-

1 बर्थ नं २२ 

वरून रे,स्टे. 

कामठी ते 

कळमना 

दरम्याण 

23/10/21 

01:15 वा   

 

.23/ 10/21  

07.58  वा 

 

सवनोद 

गारायणराव 

तायवाडे,वय 56 

वर्षे,धंदा:- 

ररजनल  िेट्रल 

मँनेजर रा. 

वैदसेि अपामेन्ट 

पलाँट नं 97 जुना 

िुभेदार ल े

आऊट सवस्तार 

नागपूर 

अज्ञात ,dq.k 30]000@ :    
एक  गे्र रंगाचा 

HPकंपसनचा 

लॅपटॉप अंदाजे कक 

30.000/- रु चा 

माल. 

 

fuajd वरील तारखेि वेळी व रठकाणी यातील 

कियाथदी मंजकुर ि े कद.22/10/21 रोजी 

रायपुर ते रे स्टे इतवारी अिा प्रवाि करीत 

अिताना प्रवािा दरम्याण बर्थ वर ठेवलेली 

बँग कदिुन आली नािी कियाथदी यांनी आजु 

बाजुला शोध घेतला अिता बर्थ क्र 20च्या 

बाजुला खुल्या अवस्र्ेत बँग पडलेली कदिून 

आली. बँग मधील HPकंपसनचा लॅपटॉप 

अंदाजे कक 30.000/- रु चा माल.कदिून 

आला नािी अिे कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

झोपेचा िायदा घेउन तयांचा नमुद वणथनाच 

लॅपटॉप मूद्दम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले 

बाबत लेखी कियाथद कदलेने दाखल.   

NK/155 

भदोरीया   

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 

vaeynkjj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 
                                                                               

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 

 

02 

ukxiwj  गरुनंगरुनं  110088//2211  कलमकलम  338800  भािथवभािथव  fn-23@10@21 osG 11:57 11))    राहूलराहूल  महेदे्रकसगमहेदे्रकसग  प्रजापतीप्रजापती,,22))  सन्नीसन्नी  उफडउफड   सोनीसोनी  परुणपरुण  कुल्लाकुल्ला  वाल्मीकीवाल्मीकी,,33))  सखुथवरसखुथवर  उफडउफड   
छोटूछोटू  महेद्रमहेद्र  िखवारािखवारा  44))  राहूलराहूल  केतरामकेतराम  धारधार  वाल्ल्मकीवाल्ल्मकी,,सवडसवड  रारा--टोहेनोटोहेनो,,  थजथज  फतेहबािफतेहबाि  हरीयाणाहरीयाणा      

vdz jsiksLVs 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 xksafn;k 24@21 

dye174 

tkQkS 

jsLVs xksfan;k  Mseq'ksM 

e/;s xkMh au 08801 

ps eghyk dkspe/;s 

23@10@21  

13-00 ok iqohZ 

23@10@21  

13-30 ok 

vkWu M;qVh Mhok;,l,l 

jsLVs xksafn;k  rQsZ  

ikbUVeu Jh lksguyky 

jkepanz iVys o; 39 o"kZ 

jkg  jsYos DokWVZj  

xksafn;k 

vuksG[kh e;r 

ble o; vankts 

30 rs 35 o"kZ 

 ;krhy e;r ble gk dks.kR;krjh 

fn?kZ vktkjkus uSlfxZdfjR;k ej.k 

ikoyk vlkok 

lQkS@ 
567 

HktHkqts 



 

                                                    CORONA  REPORT NAGPUR RAILWAY   Dt. 23/10/2021 

 

 
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 00 110 108 01 - 00 
Total 04 04 00 00 00 110 108 01 - 00 

 

 

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 

 

    

            

 

 



 

 


