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01

ukxiwj

रे . स्टे . नागपुर
PF NO 01
वररल मेन गेट
च्या बाजुच्या
मुसारिर
खाण्याच्या
बाहे ररल
ओट्यावर

08/01/22

011/01/22
21:47 वा.

fujad

,dq.k fd- 11,369@&

20.15 वा.

रिरज हररलाल
पान्डे वय 45 वर्ष
रा सब्जी मंडी रोड
गणेश बहोरी याचे
घराजवऴ श्रीराम
वाडष बल्लारशाह
रज चं द्रपुर मो न
8380868077

26/22 कलम
379

Hkknfo
xqUg;kpk
izdkj
eksckbZy pksjh

एक oppoकं.चा काळ्या
रं गाचा मोबाईल मा ाँडल न
A/53 त्यात jio
8380868077 vio
9096874811 IMEI no
865024051264111 रक
11,369 /-

feGkyk
ekyfujad

gdhdr

riklh
vaeynkj

;krhy fQAA etdqj gs fn-8-01-2022 jksth दरिण EXP ने
बल्लारशाह ते नागपुर ला जाउन माकेटींग करून त्याच रदवसी रात्री
बल्लारशाह ला परत येणे कामी रे स्टे नागपुर येथे ट्रेन न 12772
RSC SF EXP ची रे . स्टे . नागपुर PF NO 01 वररल मेन गेट च्या
बाजुच्या मुसारिर खाण्याच्या बाहे ररल ओट्यावर ट्रेन ची वाट पाहत
असतांना एक oppoकं.चा काळ्या रं गाचा मोबाईल 'kVZ च्या वररल
रखश्यात ठे वन
ु बसल्या रठकाणीच मला झोप लागली असता
- nhps झोपेचा िायदा घे वन
fQ;kZ
ु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मुद्दाम

Nk/482
तुमडाम

लबाडीने व कपटाने चोरून नेले आहे असे लिात आले त्या नंतर
fQ;kZnh gs नमुद गाडी ने बल्लारशाह येथे येवनु रे ल्वे चौकी
बल्लारशाह येथे चोरीची तक्रार रदली बाबत वरून रे स्टे विा येथन
ु
गुन्हयाचे कागद पत्र वगष होवुन पो स्टे ला प्राप्त झाल्याने सबब
अपराि कलम 379 भादवी प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल
रे .पो.स्टे विा जावक क्र. 66/2022 नागपूर रद. 11/01/2022 अन्वये
ईकडील पो.स्टे . आ.क्र. 87/2022 रद. 11/01/22 अन्वये प्राप्त
झाल्याने मा. प्रभारी अरिकारी यांचे आदेशान्वये नंबरी गुन्हा दाखल
करण्यात आला

02

ukxiwj
27/22
कलम 379

Hkknfo
xqUg;kpk
izdkj
eksckbZy pksjh

ट्रेन न 12804
सुवणषजयंती
eXP चे कोच न
S/2 बथष न 29
रे . स्टे . नागपुर
येण्याअगोदर10
रमनीट पुवी

09/01/2022
20.00 वा.

11/01/2022
22.25 वा

- प्रेमकुमार
ररवनोकराजु
का ाँड्रेगल
ु ा वय 19
वर्ष रा 71-31486 रत्रनाहद्दपुरम
मलकापुरम रज
रवशाखापट्टनम
आंद्रप्रदे श मो न
6305069589

अज्ञात

,dq.k fd- 14,000@&
एक ररयलमी काँ पनीचा
परपल रं गाचा मोबाईल
मा ाँडल न 05 PROत्यात
BSNL चे रसम न
9494283614, IMEI NO
865868044010985 की
14,000/-

रनरं क

;krhy fQAA etdqj gs fn-8-01-2022 jksth ueqn

ट्रेन चे कोच
,बथष वरून रनजामुद्दीन ते रवशाखापट्टनम असा प्रवास कररत
असतांना प्रवासा दरम्यान रे स्टे नागपुर येण्यापुवी 10रमनटांनी

WHC/
1003
रं गारी

fQ;kZnhpk

एक ररयलमी काँ पनीचा परपल रं गाचा मोबाईल कोणीतरी
अज्ञात चोरट्याने fQ;kZnhps मागील रसट वरून जेवन करते वेऴी
नजर चुकवुन चोरून नेला आहे त्या वरून रे स्टे विा येथन
ु गुन्हयाचे
कागद पत्र वगष होवुन पो स्टे ला प्राप्त झाल्याने सबब अपराि कलम
379 भादवी प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल रे .पो.स्टे विा जावक क्र.
65/2022 नागपूर रद. 11/01/2022 अन्वये ईकडील पो.स्टे . आ.क्र.
86/2022 रद. 11/01/22 अन्वये प्राप्त झाल्याने मा. प्रभारी अरिकारी
यांचे आदे शान्वये नंबरी गुन्हा दाखल करण्यात आला तो
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रे स्टे अकोला चे

10/01/22
22.30 वा.
पुवी

11/01/22
00.28 वाजता

ऑन ड्युटी DYSS
मध्य रे ल्वे अकोला

एक अनोळखी
पुरूर् वय
अंदाजे 35 ते
40 वर्ष

PF नं. 1 रे ल्वे

ररफ्रेशमेन्ट रुम चे
समोर रन ओव्हर
झालेला आहे .
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या वेळी आम्ही HC/971 वङतकर स्टे ङा चाजष मध्ये हजर असता रद. 10/01/2022

HC/537

रोजी ऑन ड्युटी DYSS रे ल्वे स्टे शन अकोला यांच्या लेखी मेमो प्राप्त झाले की,
एक अज्ञात पुरुर् लघबग 22.25 बजे ट्रेन नं . 12130 आझाद हहद एक्स के गाङष द्वारा

सांगळे

इंङोर Dyss अकोला को VHF सेट पर सुचीत रकया गया की एक अज्ञात पुरुर् ट्रेन
नं. 12130 आझाद हहद एक्स के A/1 कोच के रनचे रन ओव्हर हु आ है अशा मेमो
वरुन मगष दाखल आहे त .
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