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fVi & फिर्यादी हे स्वत पो.स्टे ल ल   रे्यवनु  चोरी 
झाले बाबतची तक्रार फदले. 

AASSII  
339955  
             

2 ukxiqj 
132/22 

कलम 379 
भादवी 

 
xqUgk Ádkj 

लपँटॉप 
pksjh  

ट्रेंन नं. 12724 
तेलगाना 

एक्स. चे कोच 
नं A/1 बर्थ नं. 
13 वरुन रे स्टे 

काटोल ते 
मेटपाझरा 

दरम्र्यान गाडी 
र्ांबली 
असता. 

24/02/22  
चे  

06:00 
 ते 

 06:15  
वा. 

 दरम्र्यान 

24/02/22 
 चे 

 17:51 
वा. 

गगण नागपाल 
S/O महेंन्द्र पाल, 

वर्य 37 वरे्ष, 
 रा. B/34/6485-
25 A न्द्र्य ुतरसेम 
कालँनी जसीहा 
रोड हबँोअल 

कला, लधुीर्याना 
फपन नं 141001, 

मो.नं. 
8146946708 

  

अज्ञात 
 

,dq.k 50]000@& :  
एक लपँटॉप बगँ लाल काळ्र्या 

रंगाची त्र्यात डेल क. चा 
फनळ्र्या रंगाचा  ekWMsy नं 

vistro2420 se नं 
C11HBX1 लपँटॉप कक. 

40,000/- रु, पनँकाडथ, आधार 
काडथ, ICICI बकँ चे के्रफडट 

डेफबट काडथ, SBI चे 
के्रफडट,डेफबट काडथ,  रोख 
10,000/- रु. असा एकुण 

50,000/- रु. 
 

फनरंक 
 

हफककतहफककत  --    फिर्यादीफिर्यादी  हेहे  रेरे..  स्टेस्टे  न्द्र्यफुदल्लीन्द्र्यफुदल्ली  तेते  
हैराबादहैराबाद  असाअसा  प्रवासप्रवास  करीतकरीत  असतांनाअसतांना  प्रवासाप्रवासा  
दरम्र्यानदरम्र्यान  फदफद..  2244//0022//22002211  चेचे  0066::0000  तेते  
0066::1155  वावा..  दरम्र्यानदरम्र्यान    रेरे..  स्टेस्टे  काटोलकाटोल  तेते  
मेटपाझरामेटपाझरा  दरम्र्यानदरम्र्यान  फिर्यादीफिर्यादी  र्यांचीर्यांची  झोपझोप  
उघडलीउघडली  असताअसता  लक्षातलक्षात  आलेआले  कीकी,,  कोणीतरीकोणीतरी  
अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  फिर्यादीफिर्यादी  र्यांचार्यांचा  झोपेचाझोपेचा  
िार्यदािार्यदा  घेवनुघेवनु  त्र्यांचीत्र्यांची   म   म                    लपँटॉप 
बगँ मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  कपटानेकपटाने  चोरुनचोरुन  नेलेनेले  
बाबतबाबत  गनु्द्हागनु्द्हा  दाखलदाखल..    

fVi & रे.पो.स्टे. वधा रे्यर्नु व्हॉस्टएप वरुन 
गनु्द्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्र्याने गनु्द्हा दाखल 
करण्र्यात आला.  

 

AASSII//  998888  
मरापेमरापे 



 

 

 

yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 24-02-2022 

 

 

 

 

3 नागपरू 
133/22 
 कलम  
379  

भादवी 
 

xqUgk Ádkj 

मोबाईल 

pksjh 

रे. स्टे. नागपरू 
मेनगेट वर 
ऑटो स्टनॅ्द्ड 

जवळ. 

24/02/22 
चे 

07:00 
वा. 

दरम्र्यान 

24/02/22  
चे  

19:15 
वा. 

मनीर्ष राज ुठाकुर,  
वर्य 34 वरे्ष,  
धंदा -फकराणा 

दकुान,  
रा. ग्राम. करेली 
ता. नरकसगपरू 

र्ाना करेली फज. 
नरकसगपरू (म.प्र) 
मोबाईल नंबर. 

8827676910,P
NR.NO. 

8648553641. 
 

अज्ञात एकुण 15,000/- रू  
एक MI कंपनीचा मोबाईल 

िोन माडँल नं. Redmi Note 
9 Pro पांढ-र्या रंगाचा त्र्यांत 

एअरटेल कं. चा फसम काडथ नं. 
8770508932, दसुरे फजओ 

कं.चा.फसम.नं. 7415371100, 
imei 

.no.892921045283730 
फकमत 15,000/- असा  

 

फनरंक 
 

    ल    ल                      फदफद..  2233//0022//2222  रोजीरोजी   म   म    
               म   म    क  क    ??                   प्रवासप्रवास  करूनकरून  
फदफद..  2244//0022//2222  लाला  सकाळीसकाळी  0077..0000  वावा  रेरे..स्टेस्टे..  
नागपरूनागपरू  मेनगेटमेनगेट  समोरसमोर  हॉस्पीटलहॉस्पीटललाला  जानेजाने  
करीताकरीता  आटोआटो  बघतबघत  असतानाअसताना  क      क        
अज्ञातअज्ञात  चोरटर्याचोरटर्यानेने                र्यांचीर्यांची  नजरनजर  चकुवनूचकुवनू  
              पनँ्द्टपनँ्द्ट  च्र्याच्र्या  फखश्र्यामध्रे्यफखश्र्यामध्रे्य  ठेवलेलाठेवलेला   म   म    
                 मोबाईल मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  वव  
कपटानेकपटाने    चोरूनचोरून  नेलानेला  आहेआहे          फिर्यादी हे 
स्वत पो.स्टे रे्यवनु चोरी झाले बाबतची तक्रार 
फदले वरून सबबसबब  अपराधअपराध  कलमकलम  337799  भादवीभादवी  
प्रमाणेप्रमाणे  नंबरीनंबरी  गनु्द्हागनु्द्हा  दाखलदाखल  करण्र्यातकरण्र्यात  आलाआला..   

HHCC  
559999    
उकेउके 

4 o/kkZ 

64@22 

dye 

379 

Hkk-n-fo- 

 

xqUgk Ádkj 

मोबाईल 

pksjh 

Vsªu ua-

12656 

uothou 

,Dl ps  

dksp ua- 

,&1 cFkZ ua- 

27 o:u js-

LVs-cYykj’kgk 

;s.ksps vkxksnj 

ekfgr imys 

o:u 

23-02-22 

ps 

23-30 

ok- 

njE;ku 

24-02-22 

ps 

02-45 

ok- 

Ckyke`xs ’kke 

tsdc  

o; 62 o’kZ  

/kank ppZ Qknj 

jkg] ua-05 vubZ 

jktey uxj 

pSUubZ  

eks-dz- 

9840607160 

अज्ञात एकुण 15,000/- रू  
,d fuG;k jaxkpk lWelax 

da-pk eksckbZy R;kr ftvks 

fle ua 936149006 

vk;-,e-b-vk;-ua ekghr 

ukgh fdear 15]000 : pk 

eky 

फनरंक 

 
v’kk izdkjs vkgs fd ueqn rk-osGh o 

fBdk.kh ;krhy fQ;kZfn gs ueqn Vsªu o 

dksp o cFkZ o:u js-LVs- pSUubZ rs js-LVs-

vadys’oj vlk izokl djhr vlrkauk 

fQ;kZfn ;kauh vkiyk eksckbZy pkthZxyk 

ykoqu cFkZ oj >ksiys vlrk dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus >ksispk Qk;nk ?ksmu ueqn 

o.kZukpk eksckbZy pks:u usY;ko:u uacjh 

xqUgk nk[ky dsyk- 

Ikks-gok 

06 

eaMyokj 

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 



yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 24-02-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 24-02-2022 

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 24-02-2022  

 

 

 

 

 
 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 o/kkZ 189@2021 dye 379 Hkk-n-fo- fn- 24@02@22 ps 11@30 ok 

fn- 25@02@22 ikosrks ih-lh-vkj- 

e/;s 

Lkk/kq xqykc xk;dokM o; 36 o"kZ jkg] oktsxko ft] mlekukckn  

02 अकोला 33/22 
कलम 

 379, 34 कलम 411 भा.द.वी 

फद. 24/02/22 चे 01.35 वाजता 1) आफमन खान जािरउल्ला खान,वर्य-24 वरे्ष,रा.अकोट रोड लक्ष्मी कालँनी साफबर 
फकराणा जवळ अकोला आरोपीला PR बान्द्ङ  वर सोडले  

2) राहुल रमेश सहारे,वर्य-23 वरे्ष,रा.मच्च्िमाकेट जवळ भोईपरुा अकोट रोड अकोला 
आरोपीला PR बान्द्ङ  वर सोडले  
3) अफमतकसग उिथ  अजर्य राजेन्द्रकसग र्यादव,वर्य-27वर्षथ, रा.अशोक नगर, आंबेडकर 
चौक,अकोट िैल अकोला आरोपीला कॅश सेक्र्यरुीटी वर सोडले 

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 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 


