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yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 08-06-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 08-06-2022  
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36/2022 
कलम 174 

CRPC 
प्रमाणे 

ग्रामीण 
रूग्णालय 

बल्हारशाहा  
जि.चंद्रपरु 

08/06/22  

 14.45  वा. 

08/06/22  

19.20 वा. 

 

ऑन डु्यटी DYSS    
रेल्वे स्टेशन बल्हारशाहा 

तरे्फ मा. ऑन डु्यटी 
वैघकीय अजिकारी सो. 

ग्रा.रू. बल्हारशाहा 
जि.चंद्रपरु तरे्फ श्री अिय 
बािीराव चौिरी वय 45 

वर्ष िंदा -नौकरी 
ग्रा.रू.बल्हारशाहा  

जि.चंद्रपरु 

यत्न बहादरु उरे्फ उत्तम 
S/oराम बहादरु थापा 

वय 42 वर्ष              
रा. ग्राम कुसादेवी न.पा 

पनौती जिल्हा 
काभे्रपलांचोक (नेपाल) 

अश्या प्रकारे आहे की,ऑन डयटुी DYSS रे. स्टे. बल्लारशाह तरे्फ 
श्रीमती ज्योती जवलास बगमाडे पाईटन्समन रे.स्टे. बल्हारशाहा यांनी 
असा लेखी मेमो रे.पो. चौकी बल्हारशाहा येथे आणनु हिर केला 
की,  RPF के सचुनाथष एक अनिान व्यक्ती उम्र 45 साल 15023 
Train Coach S/6 मे बहुत जबमार हाल मे पाया गया एवं RPF 
व्दारा गाडी से PF No. 01 पर उतारा गया. अँम्बलुन्स कॉल जकया 
एवं. उसके उपचार हेत ु सरकारी दवाखाना लेने के व्यवस्था करे 
आपकी सचुनाथष कायष हेत ु पे्रजर्त असा मेमो सादर केल्याने नमदु 
जबमार इसमास RPF बल्हारशाहा येथील CT/हरीश कुमार व नमदु 
जबमार इसमाची पत्नी यांनी और्िोउपचार कामी ग्रामीण रूग्णालय 
बल्हारशाहा जि. चंद्रपरु येथे दाखल केले असता और्िोउपचारा 
दरम्यान तेथील ऑन डु्यटी वैघकीय अजिकारी सो. यांनी नमदु 
जबमार इसमास ब्रॉथडेड सर्टटजर्फकेट देवनु मतृ घोजर्त केल्याने तसा 
ब्रॉथडेड मेमो श्री अिय बािीराव चौिरी वाडषबाय (खबर देणार) 
यांनी रे.पो. चौकी बल्हारशाहा येथे आणनु हिर केल्याने कलम 
174 CRPC प्रमाणे exZ nk[ky-  

HC 
06 

मंडलवार 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 08-06-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 08-06-2022 

  

02 बडनेरा 10/2022 
कलम 174 

CRPC 
प्रमाणे 

रेल्वे स्टेशन 
िामणगाव 

मेनगेट समोरील 
PRS च्या 
पोसषमध्ये 

 

08.06.2022 
07.00 वा.  

 

08/06/2022  
19.07 

ON Duty DYSS  
रेल्वे स्टेशन िामणगाव 

 

रामकृष्ण पणुािी बागडे 
वय 85 वर्ष  

रा. येरली पोस्ट मंगरुऴ 
दस्तगीर ता. िामणगाव 

रेल्वे जि. अमरावती 
 

अशा प्रकारे आहे की,  ON Duty DYSS रेल्वे स्टेशन िामणगाव 
यांनी लेखी मेमो जदला की, आपको सजुचत जकया िाता है की, रेल्वे 
परीसर मेनगेट के पास RPF/DMN द्वारा प्राप्त सचुना नसुार एक 
अज्ञात व्यक्ती उम्र 65 अंदािे िामणगाव स्टेशन पर जक.मी. 
िामणगाव स्टेशन पर मतृ अवस्था म ेपडा है यह स्थान स्टेशन के 
जसग्नलो के अंदर बाहर है अशा लेखी मेमो वरुन कलम 174 
CRPCप्रमाणे मगष nk[ky- तसेच मतृकाच्या पे्रतावर HC/459 
डोंगरे यांनी योग्य कारवाई करुन मतृकाचे पे्रतावर ग्राजमण 
रुग्णालय िामणगाव रेल्वे येथे PM झाल्याने मयताचे पे्रत हे 
नातेवाईकांच्या ताब्यात जदले.  

HC 
459  
डोंगरे 

03 बडनेरा 11/2022 
कलम 174 

CRPC 
प्रमाणे 

रेल्वे स्टेशन 
िामणगाव PF 
नं 1 ट्रेन नं. अप 
लोकल  01372 

जकमी नं. 
708/9-7 िवऴ 

08.06.2022 
11.55 वा.  

 

08/06/2022  
19.55 वा. 

ON Duty DYSS  
रेल्वे स्टेशन िामणगाव 

 

सभुार् रामकृष्ण 
मारोटकर  

वय  55 वरे्,  
रा. कंझरा ता. 

मतुीिापरु जि. अकोला 
 

अशा प्रकारे आहे की, रे.स्टे. िामणगाव येथे एक इसम नामे सभुार् 
रामकृष्ण मारोटकर वय 55 वरे्, रा. कंझरा ता. मतुीिापरु जि. 
अकोला हा पसॅेंिर गाडीमध्ये चढत असतांना िखमी होवनु ग्राजमण 
रुग्णालय िामणगाव येथे भरती केले. त्यंनी जि. सा. रु अमरावती 
येथे रेर्फर केले. असता और्िउपचार दरम्याण जि. सा. रुग्णालय 
अमरावती येथे मरण पावल्याने कलम 174 CRPC प्रमाणे मगष 
nk[ky- तसेच WHC/257 रामटेके, PC/20 पेठे यांनी योग्य 
कारवाई करुन मतृकाचे पे्रतावर जि. सा. रु. अमरावती येथे PM 
झाल्याने पे्रत हे कपडा बंडलसह मयताचा पतुन्या नामे गणेश 
अशोक मारोटकर यांचे ताब्यात जदले. 
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vkjksihps uko  

01 

बडनेरा 
122@22 dye 306] 506 Hkknfo- 07/06/22 चे  00.51वा.  (10/06/2022 ikosrks PCR) 

 

1½½   हरी उर्फष  जवशाल तमुरे  वय 39 वर्ष, िंदा – ठेकेदारी, रा. िनुीवस्ती बडनेरा, िी. अमरावती  

 नागपरु 
366@22 dye 379] 34 Hkknfo- 06/06/22 चे 22.48 वा. (10/06/2022 ikosrks PCR) 

 

2½½  गौतम महेंद्र ससग रंगारी वय 21 वर्ष, रा. शंकर  नगर  दगुष  (छ. ग)   

3½½  हर्ष राकेश बंन्सोड वय 20 वर्ष, रा. बकँ कालनी जविय नगर दगुष (छ. ग)   
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