
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  25@11@2021 
   

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky- 

feGkyk 

eky- 

gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 o/kkZ 

256/2021 
 कलम 379 IPC 

xqUgkizdkj 
मोबाईलमोबाईल  

Pkskjh 

ट्रेंन नं 12707 
संपकक  क्ांती 

एक्स चे कोच 
नं S/5 बर्क नं 
6 वरून रे.स्टे. 
बल्हारशाहा 
येर्नु गाडी 
सटुल्यानंतर 

 

25/11/2021 
00.30 वा. 

 

25/11/2021 
14.00 वा. 

 

नतुन आनंद वमा 
वय 20 वर्क 
रा.हॉउस 

नं.4/1/51 नेताजी 
नगर आंध्रा बकँ 
दवळ गांधी चौक 
गदवाल तेंलगणा 

राज्य मो.नं. 
8074424709 

अज्ञात 
 

     29,5     /- 
एक गे्र रंगाचा मोबाईल मॉडल 

नं.AC/201.1+NORD कंपनीचा 
ज्यात IMEI 

no.862202051112133/125
आयडडया डसम 

नं.9948966802,डजओ डसम 
नं.9381209580,डक.29,500/-

रू.माल 
 

डनरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की,यातील डियादी ह्या नमदु ट्रेन 
ने रे.स्टे.गदवाल ते भोपाळ असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासादरम्यान तयांनी आपला मोबाईल 
चार्जजग वर लावनु झोपले असता 
रे.स्टे.बल्हारशाहा येर्नु गाडी सटुल्यानंतर चाल ु
गाडीत अज्ञात चोरट्याने तयांचा झोपेचा िायदा 
घेवनु वरील वणकनाचा मोबाईल व चाजकर सह 
चोरून नेला आहे. नमदु गनु्ह्ह्याचे कागदपत्र 
रे.पो.स्टे.नागपरु येर्ील म.पो.डश.ज्योती रामटेके 
jyotiramteke41@gmail.com व्दारे गनु्ह्ह्याचे 
कागदपत्र ईमेल व्दारे इकडील पो.स्टे.ला प्राप्त 
झाल्याने    कागदपत्राचे अवलोकन करून गनु्ह्हा 
दाखल करणे बाबत डदलेल्या आदेशावरून नमदु 
गनु्ह्हा दाखल . 

पो.हवा. 
495 मुंजेवार 

02 इतवारी. 
45/2021 

कलम 379 IPC 
xqUgkizdkj 
मोबाईलमोबाईल 

Pkskjh 

ट्रेन  नं 
12855 

इटरडसटी 
एक्स चे कोच 
नं.एस /10 

बर्क नं. 33,36 
वरूनरे स्टे 

इतवारी PFनं 
6 वरून 

25/11/2021 
00.30 वा 

25/ 11/2021         
15.29 वा 

शोभा कृष्णराव 
गजुर वय 65 वर्क 
रा. 27हाउसीग 

बोडक 
सोसायटीइटस्ट्री 
एरीयाडभलाई-
490026छ.ग 

मो.नं. 
9406349942 

 

अज्ञात 
 

     17,499   /- 
- एक समँसंग ग्यालक्सी A31 ब्ल ु

रंगाचा तयात IMEI No 
355743861545313तयात  

BSNLचे डसम 
7587100332ककमत 17,499/-  

रू चा माल 
 

डनरंक 
 

  वरील तारखेस वेळी व डिकानी यांतील यातील 
डियादी यांनी लेखी डरपोटक डदले वरून दगुक ते 
इतवारी असा प्रवास कडरत असता रेल्वे स्टेशन 
इतवारी येरे् प्लटँ िाम नं 6वर गाडी आली असता 
गाडीतनू उतरल्या नंतर डियादी यांनी आपले 
मलुीली िोन लावण्यात कडरता मोबाईल पसक 
मधनु काढला व बोलनू झाल्यावर पनु्ह्हा मोबाईल 
पसक मध्ये िेवला असता र्ोड्यावेळात पनु्ह्हा िोन  
बघीतला तर  तो डदसनु आला नाही तयावेळी 
मध्यरात्र चे 00.30वा समजले मोबाईल कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकाचे  गर्जदचा िायदा 
घेवनू मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरून नेला 
बाबतची लेखी डियाद डियादी यांनी आज रोजी पो 
स्टेला हजर होवनू डदल्याने गरंुन 45/21कलम 
379 IPC प्रमाणे दाखल करण्यात आला 
 

WASI/522
मेश्राम 

mailto:jyotiramteke41@gmail.com


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

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy iksyhl dLVMh e/;s vlysY;k vkjksih ckcr ekghrh   

03 ukxiwj 

560/21 
कलम 

379 IPC 
xqUgkizdkj 

मोबाईलमोबाईल  

Pkskjh 

Vzsu ua 

07609 iqjh 

iVuk iq.kkZ  

,Dl-ps 

dksp ua 

,l@1 cFkZ 

ua 37 

11@10@21 

04-00  वावा..   
25@11@21 

21-031वावा..  
Ykksds"k dqekj 

Hkjrizlkn flax 

o; 48 o’kZ /kank 

dEkkaMaV 11 

cVkyh;u ,l-

,l-Ogh-iks-LVs 

/kkeuk ft-x;k 

fcgkj eks-us- 

8873375506  

अज्ञात 
 

     99]]000000    /- 
एक डनऴ्या रंगाचाएक डनऴ्या रंगाचा lWelax - 

कंपनीचा मोबाईल तयामध्ये कंपनीचा मोबाईल तयामध्ये 
BBSSNNLLडसम नंडसम नं..  994433118822770000  

AAIIRRTTEELLनं नं 778899556611442244  IIMMEEII  
NNoo..   ekghr ukgh- कींकीं..  

99000000//--        रु  रु   

डनरंक 
 

   uueeqqnn  rrkk--oossGGhh  oo  ffBBddkk..kkhh  ;;kkrrhhyy  ffQQ;;kk ZZffnn  ggss  

uueeaa qqnn  VVzz ssuu  uuss  jjss --LLVVss--iiVVuukk  rrss  jjss --LLVVss --uukk aannssMM  vvllkk  

iizzookkll  ddjjhhrr  vvllrrkk  iizzookkllkk  nnjjEE;;kkuu  ffQQ;;kk ZZffnn  

;;kk aappkk  uueeqqnn  oo..kk ZZuukkppkk  eekk sscckkbbZZyy  ddqq..kkhhrrjjhh  vvKKkkrr  

ppkk ssjjVV;;kkuuss  RR;;kk aaPP;;kk  >>kkssiissppkk  QQkk;;nnkk  ??kk ssooqquu  ppkk ss##uu  

uussyykk-- o#u ppssoo  lks- ;kaps vkns“kkUo;s 

lcc vijk/k dye 379 Hkknoh izek.ks 

xq.gk nk[ky-   

lQkS@699  

iokj  

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 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 o#u 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 fealhx O;Drh ps uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkjj 

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 ukxiqj अप क् 529/21  कलम 379  
Hkknoh- 

fn- 25@11@2021 ps 22%16 ok fnid deukdj ckols o; 21 o’kZ jk-cjkjhiqajk nkl eksgYyk ekrk eafnjktoG 

fNanokMk¼e-iz-½ 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

 

01 

 

ukxiqj 

अप क् 526/21  कलम 20 
(बी) ii (सी) 29 

एन.डी.पी.एस  

fn- 17@11@2021 ps 15%33 ok 

ihlhvkj & fn 27@11@21 ikosrks  
 

 
 

1) गदा धोबा स्वाईन वय 28 वर्क धंदा मजरूी रा. डबलमंगलशाही मोहल्ला बेगनुीयापाडा डज. गंजम आरोपी 
 



                                            

                                                               & 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 02 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  fujad 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

izfrca/kd dk;Zokgh dslsl 01 

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 
gtj 

3 
Mhok;,lih ¼ gkse ½ 

mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj 

injhDr  Jh- oklqnso Mkcjs  iksfu 

 

 

gtj 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj 
Jherh oS’kkyh f’kans gtj 

5 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos vdksyk 
Jherh oS’kkyh f’kans gtj 



 

                                       CORONA  REPORT NAGPUR RAILWAY  25/11/2021 

 

 
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 00 110 109 00 00 01 
Total 04 04 00 00 00 110 109 00 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 
 


