
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  26-12-2021   

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  

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 

vaeyn

kj 

01 नागपरू  
CR NO 

618/2021 
कलम 379 

भा.द.वि 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh  

ट्रेन न. 12650 
वनजामदु्दीन 

यशिंतपरु एक्स चे 
कोच नं B/1,बर्थ 
नं 06 िरून रे स्टे 

नागपरू येणे 
अगोदर. 

 

 20/12/2021  
चे  22/30 िा 

दरम्यान. 

26/12/2021 
चे  11/51 िा 

दरम्यान. 

हसीन S/O सकील 
खान, िय 24 

िरे्ष,धंदा-खाजगी, रा-
मरुाद नगर आदशथ 

का ाँलनी वनयर 
सनेुहरी मस्स्जद,ता- 

गावजयाबाद 
उत्तरप्रदेश.  मो नं. 
9917922456. 

 

अज्ञात . 
 

एकुण 12,000/ रु                 
एक वििो कं चा मोबाईल मा ाँ 

नं Y81 काळ्या रंगाचा 
मोबाईल त्यात िोडाफोन-

8755374694,IMEI NO 
माहीत नाही.कक-12,000/-रू 

चा माल. 

वनरंक 
 

नमदु ता िेळी ि विकाणी यातील वफयादी मचकूर हे 
नमदु ट्रेन चे कोच ि बर्थ िरून रे स्टे वनजामदु्दीन ते रे 
स्टे होसपेि असा प्रिास करीत असतांना प्रिासा 
दरम्यान नमदु गाडी ही रे स्टे नागपरू येणे अगोदर 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने झोपेचा फायदा घेिनू 
त्यांचा  एक वििो कं चा मोबाईल मदु्दाम लबाडीने ि 
कपटाने चोरुन नेला आहे. अशी वफयाद रेल्िे पोलीस 
चौकी बल्लारशाह येरे् वदले ि रे पो स्टे िधा येर्ील जा 
क्र 1838/21 वद 24/12/21 तसेच पो स्टे चे आ क्र 
3946/21 वद 26/12/21 अन्िये गनु्हयाचे कागदपत्र पो 
स्टे ला टपाल्याने प्राप्त झाल्याने मा. प्रभारी अवधकारी 
सो यांचे आदेशान्िये नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात 
आला. 

WNK
/826 
कोल्हे   

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 –k- 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 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 


