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01 बडनेरा 
590/2019 
कलम 379 

भादवी 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh. 
 

ट्रेन नं. 22848 
ववशाखापट्टणम 
एक्स चे कोच 
नं. S/3 बथथ नं.                 
02 वरुन  रे.स्टे. 
बडनेरा येथनु 

गाडी 
सटुल्यानंतर 
लक्षात आले. 

0033//0088//1199  
0088..3300  ????  
??????????????  

0099//0088//1199    
1122..1100????    
??????????????  

अब्दलु कादर 
कमरुद्दीन शेख, 
वय-31 वषथ धंदा-
नोकरी   राह-             
408 M3 दौलत 

नगर नं. 3 
वरलीफ रोड 

सांताकु्रज (वेस्ट) 
मुंबई 400054मो 
नं 8879012792 

अज्ञात ,dq.k 12]500 : 

एक समँसंग J5कंपनीचा 
मोबाईल त्यात आयडीया वसम 

नं. 8579012791, 
IMEI NO- माहीती नाही. 

.कक12,500/-रु चा मोबाईल, 
असा  एकुण   12,500/- रु.चा 

माल  

वनरंक वरील ता वेऴी व विकाणी यातील वफयादी मजकुर 
हे नमदू ट्रेन ने रे .स्टे LTT  ते रे.स्टे. नागपरू  असा 
प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रे .स्टे 
बडनेरा येथनु गाडी सटुल्यानंतर   वफयादी यांच्या 
लक्षात आले की ,त्यांचा एक समँसंग J5कंपनीचा 
मोबाईल त्यात आयडीया वसम नं . 
8579012791,IMEI NO- माहीती नाही . 
.कक12,500/-रु चा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचे झोपेचा चा  फायदा घेऊन चोरुन 
नेला . असे प्राप्त वफयाद वरुन कलम 379 
भा.द.वी प्रमाणे गुन्हा दाखल करुन  खबरी वरपोटथ 
मा. JMFC सो कोटथ नं . 16 यांना रवाना . सदर 
गुन्याचे पढुील तपास कामी  मा .PSO सो यांचे 
आदेशान्वये NK/308 सावजी यांना देण्यात आला 
आहे. 
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01 बडनेरा मगथ क्र - 
35/19 कलम 
174 जा.फौ. 

 

ऑऩ ड्युटी  
DYSS रेल्वे 

स्टेशन बडनेरा 

अनोऴखी 
मतृक  वय- 

35 वषथ 
 

रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा ट्रेन 
नं-  18408  
वशडी साई 
नगर परुी 
एक्स. चे  
मागील 

वदवयांग कोच 
मध्ये 

08/09/19  
22.40 वा. पवुी 

 

09/09/19  
00.56 वा. 

अशा प्रकारे आहे वक , ऑऩ ड्युटी  DYSS रेल्वे स्टेशन बडनेरा 
यांनी यांनी लेखी मेमोद्वारे  कळववले की ट्रेन नं- 18408 dn.  के 
वपछे के SLR एक वयक्ती  मयत अवस्था मे है   रेल्वे डाकँ्टर 
बडनेरा ने VERIFY वकया है कुपया ट्रेन सै उसे उतारा जाए 
एवम उवचत कावथयाही की , जाए. अश्या मेंमो वरुन वरील 
प्रमाणे मगथ दाखल करुन पढुील तपास HC/964 प्रदीप गढवे  हे 
करीत आहेत. मतृक ईसमावर पंचनामा कायथवाही करुण पे्रत हे 
PC/ 845 भलावी यांचे हस्ते वज.सा.रु अमरावती येथे PM कामी 
नेण्यात आले आहे.  मगथ खबरी वरपोटथ मा. SDM अमरावती सो 
यांचे सेवेशी रवाना तसेच पढुील मगथचा तपास HC/964 प्रदीप 
गढवे करीत आहेत .  
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