
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 26-01-2023 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

01 ukxiqj 
89/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj  
पॉकेट 
pksjh 

ट्रेन नं  
12860 

गगत ंजली 
एक्स. चे 

म गील जनरल 
कोचमध्ये चढत 
असत ंन  रे. स्टे  
न गपरु येथील 
प्लटॅफ मम नं. 8 

वरुन 

26/01/2023 
चे 

09:20 व . 
 

26/01/2023  
चे 

12.25व  
 

गितम मकंुुद  ढोके, 
वय 33वषम, व्यवस य- 
नौकरी, र ह. ह ऊस नं. 
726, हहगण  रोड, आट  
चक्की जवळ, जयत ळ , 

न गपरु मो. नं. 
9175678180 

 

अज्ञ त ,dq.k 1800@# 

एक ब्रऊन रंग च  पॉकेट 
त्य त HDFC ब ॅंकेचे 

ATMक डम व के्रगडट क डम, 
BOM चे ATM क डम, टु 

व्व्हलर चे RC बकु, 
ड्र यव्व्हग ल यसंस, 

मन्नपरुम गोल्ड लोन ची 
स्लीप, पनॅक डम, रेल्वे 

गतकीट, रोख 1800/- रु. 
अस  एकुण 1800 रु. च  

म ल. 

गनरंक य तील गफयादी हे गद. 26/1/23 रोजी सक ळी 09:20 व जत  
दरम्य न रेल्वे स्टेशन न गपरु येथील प्लटॅफॉमम नं. 8 वर ट्रेन नं. 
12860 गगत ंजली एक्स. चे म गील जनरल कोच मध्ये चढत 
असत ंन  त्य ंचे फुलपनॅ्टचे गखश तील  ब्र ऊन रंग च  पॉकेट त्य त 
HDFC ब ॅंकेचे ATMक डम व के्रगडट क डम, BOM चे ATM 
क डम, टु व्व्हलर चे RC बकु, ड्र यव्व्हग ल यसंस, मन्नपरुम गोल्ड 
लोन ची स्लीप, पनॅक डम, रेल्वे गतकीट, रोख 1800/- रु. च  
मनीपसम िव श ंच्य  गर्ददच  फ यद  घेवनु कुणीतरी अज्ञ त 
चोरट्य ने मदु्द म, लब डीने व कपट ने चोरुन नेले. अश  गफयादी 
चे गफयाद वरुन सबब अपर ध कलम 379 भ दगव िम णे गनु्ह  
द खल करण्य त  
fVi%&    गफयादी य ंनी पोलीस स्टेशन ल  येवनु लेखी तक्र र गदले 
वरुन 
  

ASI 
847 
थॉमस   

02 ukxiqj 
90/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj   
पसम  
pksjh 

ट्रेन नं  
22973 

ग ंधीध म 
एक्स. चे 
समोरील 
जनरल 

कोचमध्ये 
चढत 

असत ंन  रे.                                                        
स्टे  न गपरु 

येथील 
प्लटॅफ मम 
नं.06वरुन 

 

26/01/2023
चे 

11:45 व . 
 

26/01/23 
चे 

13:41 व . 

सुंदरल ल दजुमन मेश्र म, 
वय 49 वषम, 

र ह. ग्र म पोस्ट बोद , 
भरवेली, तह. गज  

ब ल घ ट, म.ि. मो. नं. 
6264514506 

 

अज्ञ त ,dq.k 2000@# 

एक क ळ्य  रंग च  पसम 
त्य त ईलेक्शन क डम, 
आध रक डम, पनॅक डम,  
आयषु्यम न क डम, फोर 
व्व्हलर, टु व्व्हलर RC 

बकु, ड्र यव्व्हग ल यसंस, 
रोख 2000/- 

 

गनरंक नमदु त रखेस वेळी व गिक णी य तील गफयादी हे गद. 26/1/23 
रोजी 11:45 व . दरम्य न रे. स्टे. न गपरु चे प्लटॅफॉमम नं. 6 वरुन 
ट्रेन नं. 22973 ग ंधीध म परुी एक्स. चे समोरील जनरल कोच 
मध्ये चढते वेळी त्य ंच   मनी पसम क ले रंग च  त्य त ईलेक्शन 
क डम, आध रक डम, पनॅक डम, आयषु्यम न क डम, फोर व्व्हलर, टु 
व्व्हलर RC बकु, ड्र यव्व्हग ल यसंस, रोख रक्कम 2000/- 
रु.कोणीतरी अज्ञ त चोरट्य ने िव सी लोक ंचे गर्ददच  फ यद  
घेवनु मदु्द म लब डीने व कपट ने चोरुन नेले  अश  गफयादी चे 
गफयाद वरुन सबब अपर ध कलम 379 भ दगव िम णे गनु्ह  
द खल करण्य त येत आहे.  
fVi%&  गफयादी स्वत पो.स्टे.ल  येवनु लेखी गफयाद गदले वरुन 

ASI 
296 

झरुमरेु 

03 ukxiqj 
91/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj   
मोब ईल 
pksjh 

ट्रेन नं  
16031 

अंदम न एक्स  
चे कोच S/7 
बथम नं  44 
वरुन  रे स्टे 

न गपरू 
येण्य पवुी. 

06/01/2023

चे 

12.30 व  

 

26/01/2023

चे 

21.49 व  

 

नेह  कुम री र व  
D/O  मधसुदुन र व 

वय 19 वषम र ह. 
हरीन थपरुम गज नेल्लरु 

आंध्रिदेश मो नं 
8639788348 

अज्ञ त ,dq.k 11000@# 

एक ब्ल ुरंग च  गरअल मी 
5G ि ईम कं च  मोब ईल 

त्य त गजयो गसम नं-
9381930997 हक. 

11,000/-रु 

गनरंक नमदु त रखेस वेळी व गिक णी य तील गफयादी  हे  
गद.05/01/2023 रोजी  ट्रेन नं 16031अंदम न एक्स  चे कोच 
S/7 बथम नं  44 वरुन  गनल्लरु ते भोप ल अस  िव स करीत 
असत   िव स  दरम्य ण रे स्टे न गपरू येण्य पवुी त्य ंच  एक ब्ल ु
रंग च  गरअल मी 5G ि ईम कं च  मोब ईल हक. 11,000/-रु. 
च गजिंगल  ल वलेल   कोणीतरी अज्ञ त चोरट्य ने  गफयादी य च  
मोब ईल मदु्द म लब डीने व कपट ने चोरून नेले कलम 
379भ दगव िम णे गनु्ह  द खल करण्य त येत आहे.  
fVi%& म . पोलीस अगध. लोह न गपरु पत्र क्र. आर/23/गनु्ह  
वगम/2023-362गदन ंक 20/01/23 अन्वये तसेच ईकगडल आ. 
क्र.208/23 गद. 26/01/23िम णे गनु्य चे क गदपत्र द खल 
करणे क मी गदले वरुन 

मपोन  
779 

भल वी 



 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

04 अकोल  
32/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj    
मोब ईल 
pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
अकोल  
प्लटॅफॉम 

नं.5वर ट्रेन 
हैद्र ब द 

जयपरु एक्स 
चे कोच 

नं.S/5 वर 
चढवत 

असत न  
 

26/01/2023 
चे 

वेळ नमदु 
न ही 

 

26/01/2023 
चे 

11.26 व जत  

ईम म द वल 
नौरंग ब दी  वय 

33वषम, धंद - मजरुी  
र . गवळीपरु  
ज ममोहल्ल  
अकोल   मो 

नं.9807847575 
 

अज्ञ त ,dq.k 14700@# 

एक गसल्व्हर रंग च  
रेडमी कंपनीच   

मोब ईल मॉडल नं.8I 
त्य च  IMEI No. 

86133805414417
7, 

86133805414416
9  त्य त एअरटेल 

गसम नं. 
8855893459  

हकमत 14,700/- च  
मोब ईल 

गनरंक अश  िक रे आहे की, य तील नमदु गफयादी  हे गद.26/01/2023 
रोजी   रेल्वे स्टेशन अकोल  प्लटॅफॉम नं.5वर ट्रेन हैद्र ब द 
जयपरु एक्स चे कोच नं. S/5 वर  आपल्य  आईल  चढवत 
असत न   त्य ंच्य  लोअर पनॅ्टच्य  गखश तील  एक गसल्व्हर 
रंग च  रेडमी कंपनीच   मोब ईल  हकमत 14,700/- च  मोब ईल 
कोणीतरी अज्ञ त चोरट्य ने िव शी लोक च्य  चढण्य  
उतरण्य च्य  गर्ददच  फ यद  घेवनु चोरून नेल  अशी त्य ंनी  गदले  
लेखी गफयाद वरून गनु्ह  भ दवी कलम 379 िम णे द खल 
करण्य त आल   

PSI 
जळमकर  

 

05 xksafn;k 
14/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj    
मोब ईल 
pksjh 

xkMh dz 

11039 

egkjk"Vª ,Dl 

jsLVs frjksMk 

;sFkqu xkMh 

lqVrkp 

26/01/2023 

चे 

06.30 व  

 

26/01/2023

चे 

23.01 व  

 

दीप  र जेगद्रसंह 
रघवंुशी वय 30 र ह 

व डम नं 03 ईदर  
क ॅंलोनी ब न परु  
गसवऩी म लव  

गजल्ह  नममद परुम 
(MP) 

 

अज्ञ त ,dq.k 12100@# 

एक गहरव्य   रंग च  
गरअयल मी  

कंपनीच  मोब ईल 
म ॅंडल नं. 7- I त्य त 
गजओ कंपनीची गसम  
6260977556 नं. , 

IMEI NO –
1)866089040307
833/16,2)866089

040307825/16 
गकमंत 12,100/- रु 

च  मोब ईल 
 

गनरंक अश  िक रे आहे की, य तील महील  गफयादी य    गद 
26@01@2023 रोजी चे स यंक ळी 05-00 व जत  रेल्वे 
स्टेशन क मिी येथनु डु्यटी करुन गोगदय  हेडक ॅंव्टर ल  परत 
येणे करीत  ग डी नं 11039 मह र ष्ट्र एक्सिेसचे कोच नं S9 
बथम नं 55 वर बसनु िव स करीत असत  गफयादी गहस झोप 
ल गल्य ने (डोऴ  ल गल्य णे ) रेल्वे स्टेशन गतरोड  येथे गफयादी 
य च   ह त त असलेल  वरील वणमच  मोब ईल कोणी तरी 
अज्ञ त चोरट्य ने न कळत गफयादी य च  ह त तनु चोरुन नेल  
आहे अशी  त्य नी समक्ष पो स्टे ल  येउन आज रोजी  लेखी 
तक्र र गदले वरून नंबरी गनु्ह   क्र 14@2023 कलम 379 
भ .दं.गव. िम णे द खल  करण्य त आल  

पोहव  
679 
ईश्वर  

06 बडनेर  
29/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj    
मोब ईल 
pksjh 

ट्रेन नं. 
12656 अप 
नवजीवन 
एक्सिेसचे 
कोच नं. 

एम/1 गसट नं. 
55 रेल्वे 

स्टेशन बडनेर  
येथनू ट्रेन 

सटुलेवर प च 
गमगनट ंनी 
समजले 

26/01/2023 
चे 

04.35 व . 
दरम्य न 

26/01/2023 
चे 

13.31 

उम िेती सन्मखुम 
नल्लनी, वय-23 
वषम, व्यवस य- 
गशक्षीक , र ह. 

26/सी नल्ल नी 
गववेक, इल्लम, 

पोस्ट-गोबी, 
पो.स्टे.गोबी गज.इरोड 

(त मीळन डु) 
मो.नं.8248000721 

 

एक संशयीत 
इसम डोक्य वर 

हटॅ गनळ्य  
रंग ची, चष्म  

ल वलेल  ल ईट 
ब्ल ुस्क य 

रंग च  शटम, 
ब्लकॅ पनॅ्ट, 

गोल्डन रंग ची 
मनगटी घड्य ळ 

घ तलेल  
वयस्कर परुुष. 

 

,dq.k 19200@# 

एक गे्रईश ब्लकॅ  

????????च  गरअलमी नोट 
10 िो कंपनीच  
मोब ईल त्य त 

एअरटेल गसम नं. 
8682925859 त्य च  
IMEI NO. म गहत 

न ही हकमत 19200/-
रूपये 

गनरंक नमदु त .वेळी व गिक णी य तील गफयादी मजकुर य  नमदु 
ट्रेनचे नमदु कोच मधनु रे. स्टे. चैन्नई ते अहमद ब द  अस  
िव स कगरत असत ंन  िव स  दरम्य न गफयादी हे त्य च्य  
गसटवर झोपले असत  वगरल नमदु संशयीत इसम ने गफयादी 
य ंच  झोपेच  फ यद  घेवनु त्य च  वर नमदु वणमन च  मोब ईल 
फोन रेल्वे स्टेशन बडनेर  येथनु ट्रेन सटुल्य च्य  प च गमगनट ंनी 
चोरुन नेल्य चे समजले आहे . अशी लेखी गफयाद गदल्य ने  
कलम 379 भ दवी िम णे  गनु्ह  द खल   

WHC 
1018  

Mgkds 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 26-01-2023 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 26-01-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 26-01-2023 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 26-01-2023 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih हकीकत 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 nk- rk- osG fQ;kZnh@[kcj  

ns.kkjk uko 

e`rdkps uko 

o iRrk 

हकीकत riklh 

vaeynk

j 01 ukxiwj 08/2023  
कलम 174 

CRPC 
 िम णे 

अपघ त गवभ ग 
मेयो हॉस्पीटल, 

न गपरु 
 

26/01/2023 
चे 

12:30व . 
पवुी 

 

26/01/2023 
चे 

15:38 व . 

ऑन डयटुी 
DYSS म. रे. 
न गपरु तफे 

गौरव ज धव, 
वय 28 वषम, मो. 

क्र. 
7972254720 
तसेच HC/874 
ब रड नेम रेपो 

स्टे न गपरु 
 

एक  
अनोऴखी 

मयत परुुष,  
वय अंद जे 

60 वषम 
 

ऑन डयटुी DYSS म. रे. न गपरु तफे गौरव ज धव, वय 28 वषम, मो. क्र. 
7972254720  य ंनी एक लेखी मेमो गदल  की, आपको सगुचत गकय  ज त  है। की 
एक अज्ञ त व्यव्क्त जो RPS ऑगफस के स मने अचेत अवस्थ  मे थ । उसे 
अॅम्ब्यलुेंस से मेयो हॉस्पीटल लेकर गये थे। उसकी मतृ्य ुहो गई है। उसकी उगचत 
क यमव ही हेत ु िेषीत गकय  ज त  है। अश  मेमो वरुन HC/874 ब रड, PC/950 
व सगनक य ंन  शह गनश  करणे क नी मेयो हॉस्पीटल न गपरु येथे रव न  करण्य त 
आले असत  य तील अचेत अवस्थेत मतृक ईसम य चे मतृ्य ुिम णपत्र स दर केले 
वरुन कलम 174 CRPC िम णे मगम द खल करण्य त आल . घटन स्थळ व 
इन्क्वेस्ट पंचन म  क यमव ही करणे क मी HC/874 ब रड व िेत पह र  डयटुी क मी 
PC/950 व सगनक असे रव न . तसेच मगम खबरीची ित म . SDM सो न गपरू शहर 
य ंन  प िगवण्य त येत आहे.  
fVi%&    म . स्टे. ड . नोंद क्र. 33/23 मधील रव न  असलेले HC/874 ब रड य ंनी 
पो. स्टे. ल  येवनु म हीती गदले वरुन मगम द खल  

HC 
874 
ब रड  

v-dz- 
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