yksgekxZ

नागपुर

vØ

xq-j-ua

xqUgk ?kM
tkxk

ukxiwj
303@22
dye
379
Hkk-n-fo-

ट्रेन नं
12106एक्स.
एक्स.
चे कोच नं
S/6, बर्थ
नं.72वरून
रे .स्टे .अजनी
येर्े PF
NO 02 वर
गाडीमध्ये
दरवाज्यामध्ये
उभी
असताना.
असताना.

24@04@22 06@05@22
ps 17%10 ok- ps 23%22oknjE;ku

रे स्टे नतरोडा
दुगथ इतवारी
मेमो गाडी
मध्ये
प्लाँटफामथ
मधुन चढते
वेऴी

04.05.22 चे
11.00
वा.दरम्याण

ट्रेन. नं.
12130
आझाद हहद
एक्स. चे कोच
नं. S/8 नसट
नं. 65वरून
रे .स्टे .
अकोला येर्न
ु
गाडी
सुटल्यानंर
लषात आले
वरून

25/04/22चे
23.15वा.
दरम्यान

गुन्हा प्रकार

ilZ
चोरी

01

xksfa n;k
39@22
dye
379
Hkk-n-foगुन्हा प्रकार

euh ilZ
चोरी

01

vdksyk
139@22
dye
379
Hkk-n-foगुन्हा प्रकार

eksckbZy
चोरी

;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 06-05-2022
xq- ?kM- rkosG

xq-nk- rkosG

06-05-22
ps 14-23 ok-

fQ;kZnhps
uko
कांचन ननवृत्ती
आवटे , वय 54
वर्षे, रा.
रा. न्यु नहन्दी
माडा कॉलनी ,3
डी नबल्डींग
घोडपदे व मुंबई 400033 मो.
मो. नं.
9773238178

सेवकराम
नकसनलाल

vkjksih
vKkr

,dq.k 4]000@&#

ननरं क

gdhdr rks [kyhy izek.kss

riklh
vaeynkj

fQ;kZnh ट्रेन नं 12106 एक्स.
एक्स. चे कोच नं S/6, बर्थ नं.72 वरून WNK/779
ukxijq rs ecaq bZ vlk vkiY;k ijhokjklg ioz klk djhrk भलावी
रे .स्टे .अजनी फलाट नं.02 वरून 17.10 वा.
वा. गाडीमध्ये fQ;knZ h
जवळील हँन्डबॅगसह व शोल्डरपसथ घे वन
ु गाडीमध्ये चढले
त्यानंतर दारात उभी असताना fQ;knZ h ;kPa ;k शोल्डरपसथच्या
नतन्ही चै नी उघड्या नदसल्याने R;kua h शोल्डरपसथ पानहले असता
त्यातील मरून रं गाचे लेदरचे पानकट असता ते मला नमळु न
आले नाही.
नाही.ते कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गाडीत चढत
असताना गदीचा फायदा घे वन
ु पसथची चै न खोलुन मुद्दाम
लबाडीने काढु न चोरून नेले आहे .
अश्या नफयादी यांचे नफयाद वरून वरून सबब अपराध
कलम 379 भादवी प्रमाणे नंबरी गून्हा दाखल पोनलस
अनधश्षक
कायालय
लोह.
येनर्ल
जा.
लोह.नागपुर
जा.
क्र.
क्र.आर/
आर/23/गुन्हा वगथ/2022-2839नागपुर नद.
नद. 06/05/22 व
पो.
पो.स्टे चे आ.क्र.
क्र.1352/22 नद.
नद.06/05/22अन्वये गुन्याचे
कागदपत्र प्राप्त झाले वरून नंबरी गुन्हा दाखल करण्यात
आला.
आला.

vKkr

,dq.k 15]00@&#

ननरं क

नफयादी मजकुर हे नद. 04/05/2022 रोजी नमुद ट्रेन दुगथ
इतवारी मेमो गाडी ने ने रे स्टे नतरोडा ते ईतवारी असा प्रवास
करणे करीता रे स्टे नतरोडा येर्े गाडीत चढत असताना
त्यांचा जवळ असलेले काळे रं गाच्या मनन पसथ कोणीतरी
अज्ञात चोरट्याने गदीच्या फायदा घे वन
ू चढते वेऴी मुद्दाम
लबाडीने चोरुन नेले वरुन कलम 379 भादनव
प्रमाणे
दाखल
रे .पो.स्टे . गोंनदया येर्े टपाल द्वारे गुन्हयाचे कागदपत्र प्राप्त
झाल्याने पो.स्टे .ला आवक क्र. 407/2022 नद. 06/05/2022
अन्वये नदले वरुन कलम 379 भा.द.नव अन्वये नंबरी गुन्हा
दाखल

eiksgok@
940
ekus

ननरं क

नमुद तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील फीयादी हे ट्रेन. नं.
12130 आझाद हहद एक्स. चे कोच नं. S/8 नसट नं . 65वरून
रे .स्टे वधा ते रे स्टे पुणे असा प्रवास कनरत असतांना प्रवासा
दरम्यान कोणीतरी अज्ञात चोरट्यांने नफयादी यांच्या झोपेचा
फायदा घे वन
ु बर्थ वर ठे वलेला एक ननळ्या रंगाचा रे डमी
कंपनीचा मोबाईल मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेला असे रे स्टे
अकोला येर्न
ु गाडी सुटताच समजले अशी नफयादी यांनी
नदले नफयाद वरून कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल.
या वेळी रे ल्वे
पोलीस स्टे शन वधा
यांचा जा क्र
1131/22नद.01/05/2022 यांच्या माफथतीने गुन्याचे कागदपत्र
ईकनडल पो स्टे ला आवक क्र 594/22 नद.05/05/2022 रोजी
गुन्याचे नदलेवरून गुन्हा दाखल

NK/630
रायकवार

काळे रं गाच्या मनन पसथ ज्यात

चौधरी वय 52

संतोश श्यामराव
मोगरे वय 54 वर्षे
धंदा- नोकरी
WCL रा. -श्री
टॉकीज बालवीर
वाडथ ता.नज.चं द्रपुर
मो.नं.
9922474898

feGkyk
eky-

एक मरून रं गाची पसथ त्यात 4000/रू रोख ,आधार काडथ
,प ॅनकाडथ ,ATM
काडथ असा एकुन 4000/- रु.
रु.चा
माल.
.
माल

आधारकाडथ , पँन काडथ , दवाखाना
काडथ , ड्रायवींग लायसंस , आरनस

वर्षथ धंदा- टे लर
राह. एकात्मता
नगर जयताऴा
नागपुर

06/05/22 चे
00.17 वा.

pksjhl xsyy
s k
eky-

बुक ,पासपोट साईज फोटो रोख
1500 रु vlk ,dq.k 1500@:

pk eky
vKkr

,dq.k 6]499@&#
एक ननळ्या रं गाचा रे डमी कंपनीचा
मोबाईल मॉ नं. 6Aत्याचा
IMEI NO866616046381691,
866616046381709,
त्यात Jio कं.चा नसम नं.
9552263318व
वोडाफोन कं.चा नसम नं
7798232710
नकमंत 6499/- रु.चा
मोबाईल

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 06-05-2022
v-Ø

xq-j-ua

xqUgk ?kM
tkxk

xq- ?kM- rkosG

xq-nk- rk-osG

fQ;kZnhps uko

feGkyk eky

vkjksih

gdhxr

riklh
vaeynkj

01

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 06-05-2022
vdz

jsiksLVs

01

o/kkZ

exZ Ø o
dye
exZ dz
22@22
dye 174
tkQkS izek.ks-

exZ ?kM tkxk

exZ ?kM- rk-osG exZ nk- rk- osG

js-LVs ojksjk ;kMZ vi
esu ykbZu fdeh uacj
830@19 PF NO
03 toG cYykj’kkg
,UM

05@05@202
2 ps 15%35
ok njE;ku

06@05@22
ps 02%50 ok

fQ;kZnh@[kcj
ns.kkjk uko
vkWu MÓqVh
cYykj’kkg rQsZ
ikWbZUVleu fjrk
ygkuq ns’kHkzrkj
o; 32 o"ksZ]
jkg& jsYos dkWVj
cYykj’kkg

e`rdkps uko
gdhdr
o iRrk
lkxj fnyhi vkWu MÓqVh cYykj’kkg rQsZ ikWbZUVleu fjrk ygkuq ns’kHkzrkj o;
>kMs] o; 30 32 o"ksZ] jkg& jsYos dkWVj cYykj’kkg ;kaps ekQZrhu ys[kh eseks
o"ksZ] /kank& vk.kqu fnyk dh] at around 15.30 hr sm brpal dyss /WRR
uksdjh] jkg& has informed that on unknowon mail railway employee
xkMxs uxj age about 35 year has run over by tren no 12512 exp on
ojksjkdate 05/05/2022 in warora yard up main 8 km no 830/19

riklh
vaeynkj
eiksgok@
1018
Mgkds-

this is for your kindly for information and nasassry action

vlk eseks o:u ?kVukLFkG o bUDosLV iapukek dk;Zokgh dkeh
eiksgok@1018 o exZ igjk MÓqVh dkeh iksf’k@23 ;sGes ;kauk
jokuk dj.;kr vkys vkgs-

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 06-05-2022
v-dz01

js-iks-LVsps uko

Xkq-ja-ua- o dye

vVd fnukad o osG

vkjksihps uko

fujad

fujad

fujad

fujad

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 06-05-2022
v-d

iksLVs

feflax tkxk

feflax rk-osG
e/kqu

feflax nk- rk-osG

fQ;kZnhps uko

fealhx O;Drh ps uko
o iRrk

gdhxr

riklh vaeynkj

01

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

