
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  09-01-2022  

  

 

 

 

 

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 xksfn;k  

CCRR  NNoo..    
0022//22002222  

कलमकलम    
337799    

भादवी. 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh s 
 

js-LVs-xksfn;k 

PF-1 
izfr{kky; 

leksj  
मोबाईल 

चार्जीग ला 
लावले असता 

06-01-22 

06-00 

09-01-22 

23%20 

 

Pkqusnz yksdjke 

Vscjs o; 25 

o"kZs jk ykUth 

ft ckyk?kkV 

eks-u- 

91316377

90 

अज्ञातअज्ञात..  
 

     16,490/  
एक काळ्या रंगाचा वववो 

कं.चा मोबाईल 
IMEI 

866946037069231 
866946037069223 
ककमत 16490/रूपये 

 

विरंकविरंक  नमदु ता वेऴी व ठिकाणी यातील ठियादी हे ठद. 
06/01/2022 रोर्जी ट्रेन न  01754 ठरवा ईतवारी एक्स 
ने रेल्वे स्टेशन बालाघाट ने गोंठदया 06:00 वा येवनु 
प्लटँ िामम समोरील एक चे एका चार्जीग पाईटला त्याचे 
वरील वणाचे मोबाईल चार्जीग ला लावले असता त्याचा 
झोपेचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन 
नेल ेपरंत ु त्याना त्याचे गावी अत्यंत महत्तवाचा कामाने 
र्जाने असल्याने त्यांनी कोिेही नमदु बाबद ची तक्रार 
ठदली नाही पंरत ु रे स ु ब व रे पो स्टे गोंठदया यांनी 
संशयावरुन यातील नमदु आरोपीस पकडुन यातील 
वरील वणमचा मोबाईल स्टेशन डायरी क्र 18/2022 ठद 
8/01/22 अन्वये र्जप्त करण्यात आला होता  त्यावरुन 
वरील नमदु ठियादी यांना सपकम  केल ेअसता आर्ज रोर्जी 
ठियादी हे पो स्टे ला हर्जर होवनु त्यानी लेखी ठियाद 
मोबाईल ठबल सह ठियाद ठदले वरुन त्याचे ठबल वरुन 
स्टेशनडायरी क्र 18/2022 ठद 8/01/22 अन्वये र्जप्त 
करण्यात आला मोबाईल तपासल े असता  नमदु 
गुन्हातील असल्याचे समर्जनु आले करीता वरील नमदु 
आरोपी ठवरुध्द  कलम 379 भांदठव प्रमाने गुन्हा दाखल 
करण्यात आला 
 

iksuk 

1067 

ukjuojs 

02 िागपरुिागपरु    
CCRR  NNoo..    
2233//22002222  

कलमकलम    
337799    

भादवी. 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh s 
  

ट्रेिट्रेि  िंिं..2200884444  
भगतकीभगतकी  कोठीकोठी  
एक्सएक्स  चेचे  कोचकोच  
िंिं..DD//22  बर्थबर्थ  िंिं  

3311  वरूिवरूि  
रेरे..स्टेस्टे  िागपरुिागपरु  
येरे्येरे्  गाडीगाडी  येणेयेणे  

अगोदरअगोदर  
  

0099//0011//2222  चेचे  
0022..4400वावा..  

0099//0011//2222  चेचे  
1188..5566वावा.. 

राधेश्यामराधेश्याम  ढोकेढोके  वयवय  
2266  वर्थवर्थ,,  रारा--  िागसेििागसेि  
11  आखरीआखरी  बसबस  स्टा ाँपस्टा ाँप  

िागपरुिागपरु    मोमो  िंिं  
99550033887755994455 

अज्ञातअज्ञात..  
 

     7,000/  
एकएक  रेडरेड  मीमी  99AA  वििविि  

रंगाचारंगाचा  मोबाईलमोबाईल  एअरटेलएअरटेल  
वसमवसम    

77221199773355993333  
    IIMMEEII  NNOO  

886677449988005533335522664455//66
5522  

कीकी..  77000000//रुरु  चाचा  मालमाल..  
 

विरंकविरंक..  
 

िमदु तािमदु ता..  वेळी व वठकाणी यातील वियादी हे वेळी व वठकाणी यातील वियादी हे वदवद..0088//0011//22002222  
रोजीरोजी  ट्रेिट्रेि  िंिं..2200884444  भगतकीभगतकी  कोठीकोठी  एक्सएक्स  चेचे  कोचकोच  िंिं..DD//22  बर्थबर्थ  
िंिं  3311  वरूिवरूि  रेरे..स्टेस्टे  भोपालभोपाल  तेते  रेरे..स्टेस्टे  िागपरुिागपरु  असाअसा  प्रवासप्रवास  करीतकरीत  
असतांिाअसतांिा  वदवद..0099//0011//22002222  चेचे  0022..4400  वावा    रेरे..स्टेस्टे  िागपरुिागपरु  येरे्येरे्  
गाडीगाडी  येणेयेणे  अगोदरअगोदर  जागजाग  आल्यािेआल्यािे  मीमी  माझामाझा  चार्जजगचार्जजग  वरवर  
लावलेलालावलेला  मोबाईलमोबाईल  रेडरेड  मीमी  99AA  वििविि  रंगाचारंगाचा  मोबाईलमोबाईल  कोणीतरीकोणीतरी  
अज्ञातअज्ञात  चोरट्यािेचोरट्यािे  माझामाझा  झोपेचाझोपेचा  िायदािायदा  घेविुघेविु  मदु्दाममदु्दाम  लबाडीिेलबाडीिे  
वव  कपटािेकपटािे  चोरूिचोरूि  िेलेिेले..अशाअशा  वियादवियाद  वरुिवरुि  सबबसबब  अपअप  कलमकलम  
337799  भादववभादवव  प्रमाणेप्रमाणे  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल   

AASSII//  
116644  
कुवरकुवर 



 

 

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  

                                                          

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 


