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2 नागपरु  
CR. 

No.17/2021 
कलम 379 

IPC  
xqUgk izdkj 

eksckbZy pksj 

ट्रेन 02806 नवी 
ददल्ली 

दवशाखापट्टनम 
रेल्वे स्टेशन 
नागपरु येथे 

आलेवर  लक्षात 
आले 

13.01.21 
 ps 

 10.30वा 

15.01.21 
ps  

14.49वा 

तेजसींग मदन राजपाांडे 
वय 32 वषष  व्यवसाय 
नोकरी रा. वाडष नां 01 
कुही तहसील कुही 
दजल्हा नागपरु 

अज्ञात ,dq.k 15]999@& : 

एक मोबाईल दववो कां  मॉडल नां 
1901 दनळ्या रांगाचा ज्याचा 
दजओ सीम क्रां  9270670679 

आय़डीया दसम क्रां  
8329224519 ककमत 14999/- 

रु चा 

दनरांक आज रोजी आम्ही HC/235 वघारे स्टे.डा. चाजष 
मध्ये हजर असताना दियादी याांनी स्वत: पोस्टे ला 
दियाद ददल्याने यातील दियादी मचकुर हे  ददनाांक 
12.01.2021 रोजी , रेल्वे पोलीस स्टेशन नागपरु 
अप. क्रां  12/2021 कलम 20 (बी)(सी), 29 
एनदडपीएस प्रमाणे गनु्ह्यातील तपास पथक – 
सपोदन गोंडाणे, पोशी/1143 घरुडे, पोशी/431 नरुले 
व मी असे तपास कामी नोयडा 58 ददल्ली 
एनदसआर येथे तपास कामी आरोपी याांचे सोबत 
गेलो होतो. सदर रोजी तपास झालोवर रात्री 08.00 
वाजे चे समुारास तयाांची ट्रेन 02806 नवी ददल्ली 
दवशाखापट्टनम होती तया गाडीचे कोच क्रां  A-3 बथष 
-13, 14, 15, 16, 20,  व 21 अश्या बथष वर प्रवास 
करीत होतो प्रवास दरम्यान तयाांनी  सकॅबगॅ मध्ये 
समोरचे चेन मध्ये मोबाईल  ठेवला.तपास पथक 
दद.13/01/2021 रोजी चे 10/30 वा. रेल्व े स्टेशन 
नागपरु येथे आल्यावर रेल्वे  आलेवर तयाांचे लक्षात 
आले की तयाांचा वरील नमदु वणषनाचा  मोबाईल 
सगँबगँ मध्ये दमळुन आला नाही तयावेळी तयाांना  
समजले की माझे बगेॅतील मोबाईल कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने गदीचा िायदा घेवनु चोरुन नेला 
आहे.अशा दियादी याांचे तक्रारीवरुन सदरचा नांबरी 
गनु्ह्हा कलम379 भादवी प्रमाणे दाखल करुन सदर 
गनु्ह्हाचा तपास कामी कागदपत्र मा PSO सो याांचे 
आदेशान्ह्वये API गोंडाणे याांना देण्यात आले 

 

API 
गोंडाणे 



 

Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh                                     

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 
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vkjksihps uko 

01 ukxiwj CR. No.05/21 कलम  

20 B,C 29 ndps 

fn-  6/1/2021 
23.28 PCR             fn-

19 -01-2021 ikosrks 

eksuq fnus”k  pkSs/kjh o; jk th 220 xYyh u 4 u;h fnYyh     

02 ukxiwj CR. No.16/21 

कलम  20 B,C 29 

ndps 

fn-13@01@2021 ps 

04%15 ok-           PCR  

19.01.2021  ikosrks 

1) दीपक कुमार नरेश पासवान, वय-19 वषे, राह. राजिव गाांधी कॉलोनी मुरथल रोड शुभम गाडडन के पास सोनीपत 

हररयाणा -131001,  

  

   



& xks"kokjk & 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vf/kdkjh yksds’ku 

 

 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy nk[ky xqUgs 

 

 

02 
Hkkx 1 rs 5 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  fujad 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih 02 

izfrca/kd dk;Zokgh dslsl fujad 

vdLekr e`R;q fujad 

fHk{ksdjh o QsjhokY;koj dsysY;k dslsl fujad 

feflax ilZu fujad 

brj dslsl fujad 

fjQzs’kj dkslZ fujad 

t[eh fujad 

1  iksyhl vf/k{kd Jh- ,e- jktdqekj  
gtj 

2 vij iksyhl vf/k{kd & && 

3 
Mhok;,lih ¼ gkse ½ 

mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj   

injhDr  Jh- oklqnso Mkcjs  iksfu 

 

gtj 

 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj 
injhDr Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 

 

5 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos vdksyk 
Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 

 


