
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  14@07@2020  

  

 

 

 

 

 v-dz- iks-LVs- 

xq-j-ua 

xqUgk ?kM 

tkxk 

xqUgk ?kM rk-

osG 

xqUgk nk[ky 

rk- osG 

fQ;kZnhps ukao vkjksih xsyk eky  feGkyk 

eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

01 o/kkZ 

196/2020 

कलम 379 
भादवी 
xqUgkizdkj 

gW.McWx 

pksjh 

टे्रन नं.12708 

संपर्क  क्रंती 

एक्स चे र्ोच 

नं.बी/2 बथक 

नं.65 वरुण 

रे.स्टे 

बल्हररशरहर 

येथे गरडी 

आल्यरनंतर 

झोपेतुन जरग 

आल्यरवर 

समजले. 

19/03/2020 

चे 04.40 वर. 

दरम्यरन 

 

14/07/2020 

चे 15.00 वर. 

सरेुश सवरय्यर 

चचयरनपेटर वय 

38 वषक धंदर - 

आमी रर.ररयचोरी 

चज.र्डप्पर आं.प्र 

मो.968233364

9 

 

अज्ञात 

 

 

 

 

 

 

,dq.k 12]000 : 

एर् लेडीज हणॅ्डबॅग 

ब्ररउन रंगरची त्यरत 

लहरन मलुरंचे 

र्पडे,पत्नीचे आधरर 

र्रडक,सॅमसंग रं्.चर 

चनऴयर रंगरचर 

मोबरइल त्यरत चजओ 

चसम 

नं.9682590697 

चर्.10500/-रु,रोख 

1500/-रु असर एरु्ण 

12,000/-रु चर मरल 

 

निरंक 

 

 

 

 

 

 

 

अशर प्रर्ररे आह ेर्ी , यरतील चियरकदी 

मजरु्र ह्यर वर नमदु तर.वेळी व चिर्रणी वर 

नमदु टे्रन ने रे.स्टे.चनझरमदु्दीन ते र्डप्पर असर 

प्रवरस र्रीतर असतरनर चियरकदी यरंचे 

झोपेचर िरयदर घवेनु रे.स्टे बल्हररशरहर येथे 

गरडी आल्यरनंतर झोपेतुन जरग आल्यरवर 

समजले र्ोणीतरी अज्ञरत चोरट्यरने  नमदु 

वणकनरचर मरल चोरून नेलर  vkgs lnj 

xqUgÓkps dkxni= ek-पोलीस अचधक्षर् 

र्रयरकलय नरगपरू क्. आर/ 23/वगक/2020–

3050,चद.08/07/2020अन्वये गनु्हयरचे 

र्रगदपत्र पो स्टे लर टपरल्यरने प्ररप्त झरल्यरने   

lnj uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk- 

iksuk 06 

eaMyokj 

02 o/kkZ 

197/2020  
कलम 379 

भादवी 
xqUgkizdkj  

gW.McWx  

pksjh 

टे्रन नं 

12721दचक्षण 

एक्स चे मरगील 

जनरल र्ोच 

मधनु प्रवरसर 

दरम्यरन रे.स्टे 

बल्हररशरहर 

येथे झोपेतुन 

जरग आल्यरवर 

समजले. 

13/02/2020 

चे 04/00वर 

दरम्यरन. 

14/07/2020 

चे 15.15 वर. 

चंद्रशेखऱ  S/O 

ररमर रेडडी ,वय-

47वषक,धंदर- 

CRPC  पो. 

हवरलदरर , रर. 

र्ोडीगेन हल्ली 

तह. मधगुीरी चज. 

तुमरु्रू 

(र्नरकटर्) मो. 

नं.940497647

5 

 

अज्ञात 

 

 

 

 

 

 

,dq.k 1500 : 

एर् छोटी चहरव्यर 

रंगरची हणँ्डबँग त्यरत 

एर् चरदर,खरण्यरचे 

सरमरन, CRPF  चे 

आय र्रडक,हले्थ र्रडक, 

रोख 1500/-रू. असर 

एरु्ण  1500/-रू. चर 

मरल 

 

निरंक 

 

 

 

 

 

 

 

नमदु तर.वेळी व चिर्रणी यरतील चियरकदी 

मचरू्र ह ेरे स्टे चसरं्दररबरद ते बल्लररशरह 

असर प्रवरस र्रीत असतरंनर प्रवरसर दरम्यरन 

रे.स्टे बल्हररशरहर येथे झोपेतुन जरग 

आल्यरवर समजले र्ी वरील नमदु वणकनरची 

हणँ्डबँग आतील सरमरनरसह त्यरंचे झोपेचर 

िरयदर घऊेन र्ोणीतरी अज्ञरत चोरटयरने  

मदु्दरम लबरडीने व र्पटरने चोरून नेले  vkgs 

गनु्हयरचे र्रगदपत्र पोलीस अचधक्षर् 

र्रयरकलय नरगपरू क्. आर/ 23/वगक/2020–

3051,चद.08/07/2020अन्वये गनु्हयरचे 

र्रगदपत्र पो स्टे लर टपरल्यरने प्ररप्त झरल्यरने  

lnjpk xqUgk nk[ky dj.;kr vkys- 

iksuk@640     

  Hkqjys 

 



 

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

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghr 

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghr 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih 

 

feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-

dz 

 

 

 

 

 

 

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-osG exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

er̀dkps uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 बडनेरा मगग क्र - 
18/2020 

कलम 174 
जा.फौ. 

 

रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा ट्रेन नं. 
02809 मेल 

एक्स. चे कोच 
नं. A/1 बथग 

नं. 15,16 वर 
 

14/07/2020 
चे 08.00वा. 

पवुी 
 

14/07/2020 
चे 18/55 वा. 

 

ऑऩ ड्युटी  
DYSM रेल्वे 
स्टेशन बडनेरा 

रेल्वे 
 

प्रियंकी W/o 
सौरभ घोष राय 
चौधरी वय 36 
वषे रा. 218 

प्रिन्स अनवरशॉ 
रोड कलकत्ता 
45 ( पश्चचम 

बंगाल ) 

अशा िकारे आहे प्रक , ON duty DYSMरे. स्टे. बडनेरा यांनी लेखी 
मेमो दीला  की,  DMO बडनेरा के द्वारे एक यात्री मप्रहला नाम – 
प्रियंकी उम्र 36 साल जांच मे मतृ पाई गई है । कृपया उप्रचत एवं अगली 
कायगवाही करे । Train No- 02809 Birth A/1/15 अशा मेमो वरुन 
आम्ही स्वत : घटनास्थळी हजर असल्याने आम्ही पंचनामा कायगवाही 
केली व PC/845 यांनी िेत पहारा ड्युटी केली सदरची मतृक मप्रहलेची 
P.M प्रज.सा.रु. अमरावती येथे केले . सदर महेलेची ओळखपटल्याने 
सदरचे  िेत व अंगावरील कपडे तीचे वडील नामे- प्रदपंकर देवेंद्रचंद्र 
चौधरी वय 65 वषे रा. प्रवधानगढ उत्तर कोलकत्ता यांचे ताब्यात देवनु 
पो.स्टे. ला परत येवनु वरील िमाणे मगग दाखल केला. 
 

HC 
402 
तेलमोरे 

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 felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr riklh vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


