
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 30-03-2022 

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 brokjh 

12@22 

dye 379 

Hkknfo 

 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

jsLVs brokjh  

ps fiQ ua-4 

ckdMko:u 

29-03-22 

ps  

18-30  

ok- 

29-03-22 

ps  

08-16  

ok- 

/kus’ojh xksiky 

’kkgq 

 o; & 24 

o"kZ  

jkg- 

vjejhdyk  

ft- ckyksn 

jkT; NRrhlxM 

vKkr ,dq.k 2]000 :  
,d csaxuh jaxkapk cWx 

R;kr ,d tksMh lkMh 

nks tksMh lyokj dqjrk 

2000@: jks[k 

vk/kjdkMZ] 1 yh rs 

11 oh ph ekdZf’kV 

vlk ,dqu 2000@: 

pk eky 

fujad ojhy rk osGh o fBdk.kh   ;krhy fQ;kZnh 

etdqj gs vkiys xkoh tk.ks djhrk        

fn- 29@03@22 ps 18-30 ok jsLVs brokjh 

ps fiQ ua- 4 ckdMko:u R;kph ueqn 

o.kZukph cWx vkrhy lkekuklg dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus eqnnke yckMhus pks:u usys 

o:u ueqn izekus xqUgk nk[ky  

lQkS 

302 

x.kksjdj 

02 cMusjk  

 64 / 2022 
कलम- 
379 

भादवि 
 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 
 

ट्रेन नं. 22893 
हावडा सपुर 

फास्ट  एक्स चे  
कोच नं S/1 

बर्थ नं. 22,24 
वरून रे.स्टे 
बडनेरा येरे् 
गाडी उभी 
असतांना 

  

26/02/22 
चे   

22.10 
 वा.  

30/03/22 
चे  

12.41  
वा. 

  

रंजीत 
ककस्टोचरण 
जाना वय 
55वर्थ रा - 
8/1 माधव 
बलुेन पो स्टे 
पलुगीन रोड 
भवानीपरु 

कोलकत्ता मो न 
9748465858  

अज्ञात 
 

,dq.k 11]000 :  
एक लेडीस बगँ ब्राउन 

रंगाचा त्यात रोख  
9000/- रू कसटी 
गोल्डन बेनटेक्स 

ज्वेलरी रू 2000/- 
आशा के नाम का 

आधार काडथ , वैक्सीन 
का झेराक्स असा 

एकुन 11000/- माल 
  

कनरंक 
  

हकककत - अश्या प्रकारे आहे कक वकरल 
ताकरख वेळी व किकाणी याकतल कफयादी हे  
ट्रेन नं..22893 हावडा सपुर फास्ट   एक्स 
कोच नं S/1 बर्थ नं. 22,24 वरून कशडी ते 
हावडा असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 
दरम्यान रेल्वे स्टेशन बडनेरा येरे् गाडी उभी 
असतांना   22.10 वा. दरम्यान कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने  कफयादी यांनी  वरच्या 
कसट वर िेवलेली एक लेडीस बगँ ब्राउन 
रंगाचा त्यात रोख  9000/- रू कसटी गोल्डन 
बेनटेक्स ज्वेलरी रू 2000/- आशा के नाम 
का आधार काडथ , वैक्सीन का झेराक्स असा 
एकुन 11000/- माल मदु्दाम लबाडीने  
कफयादी यांची नजर चकुवुन चोरुन नेले 
कलम 379 भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल.  
fVi %& jsiksLVs ukxiwj ;sfFky vi Ø- 

210@2022 bdfMy lhlhVh,u,l 

dk;ZÁ.kkyh e/;s oxZ dsY;kus vkt jksth 

fnlqu vkY;kus xqUgk nk[ky  

Hc/ 
402 
तेलमोरे  



yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 30-03-2022  

yksgekxZ  ukxiqj ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 30-03-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 30-03-2022   

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 30-03-2022  

                                                                                                                  

                                                      

03 cMusjk  

65 / 2022 
कलम- 
379 

भादंवि 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 
 
 
 

रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा येरे् 

बुंकींग ऑकफस 
जवळुन कब्रजवर 
चढत असतांना 

  

30/03/22  
चे   

10.30 
 वा.  

30/03/22 
चे  

14.09  
वा.  

अमजद खा 
रसलुखा पिाण 
वय 22 वरे् धंदा 

कमस्री रा. 
कमलचाळ बधु्द 
कवहार जवळ 
बडनेरा कज 

अमरावती मो.नं. 
9527636175  

अज्ञात 
 

,dq.k 9]000 :  
एक जांभळ्या रंगाचा 

ViVI कंपनीचा मोबाईल 
त्यामध्ये कजस कसम नं. 
9527636175 IMEI 

NO- माकहत नाही ककमत 
9000/- रुपये 

  

कनरंक  हकककत - अश्या प्रकारे आहे कक वकरल ताकरख 
वेळी व किकाणी याकतल कफयादी हे कहगणघाट 
जाणे करीता रेल्वे स्टेशन बडनेरा येरे् आले असता 
बकुींग ऑकफस समोर एक अज्ञात इसम कफयादी 
यास भेटला व त्यांने कफयादीस कॉल करणे कामी 
मोबाईल मागीतला असता कफयादीने त्यास 
मोबाईल कदला मोबाईल वर बोलता बोलता 
कब्रजवरुन प्लॉटफामथ वर जात असतांना तो 
कफनीशींग वरुन उडी टाकुन मोबाईल घेवनु 
कफयादीची नजर चकुवनु पळुन गेला असे कदले 
कफयाद वरुन कलम 379 भादवी प्रमाणे गुन्हा 
दाखल.  

WNK/
257 
रामटेके  

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 विरंक विरंक विरंक विरंक विरंक विरंक विरंक विरंक विरंक 

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 विरंक विरंक विरंक विरंक विरंक विरंक विरंक विरंक विरंक 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 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 



 


