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01 नागपरुनागपरु मगग क्रमगग क्र  
0055//22002222    
uu//ss  117744  

CCrrppcc 

रे स्टे नागपरु येथीलरे स्टे नागपरु येथील  
PPFF  NNOO  0033  वरुन वरुन 

जख्मी अवस्थेत मेयो जख्मी अवस्थेत मेयो 
हॉस्पीटल नागपरु येथेहॉस्पीटल नागपरु येथे    
औषधोपचारा दरम्याणऔषधोपचारा दरम्याण  
((वार्ग क्रवार्ग क्र..  3311  SSIICCUU  

मध्येमध्ये))  
 

2200//0022//22002222  
  चेचे    

2211..3300  
वावा..  

 

2211//0022//22002222    
चेचे    

0011..3333  
वावा..  
 

AASSII//11006633  रवी बागरे्रवी बागरे्,,  
मेयो पोलीस बथुमेयो पोलीस बथु,,  मेयो मेयो 

हॉस्पीटल नागपरुहॉस्पीटल नागपरु  
 

एक अनोळखी एक अनोळखी 
महहलामहहला    वयवय  5555  

वषे अंदाजेवषे अंदाजे  
  
  
 

आज आज रोजी पोनारोजी पोना//11005544  र्ोऴस असेर्ोऴस असे    स्टे र्ा चाजग मध्ये हजर असतांना पो स्टे र्ा चाजग मध्ये हजर असतांना पो 
स्टेस्टे    च्या फोनवर हदच्या फोनवर हद..2211//0022//2222  चेचे  0000..4455  वा मेयो पोलीस बथु येथनुवा मेयो पोलीस बथु येथनु  
AASSII//11006633    रवी बागरे् यांनी फोनवर मगग सचुना सांहगतले वरुन मगग रवी बागरे् यांनी फोनवर मगग सचुना सांहगतले वरुन मगग 
दाखलदाखल..  सचुना देणारसचुना देणार    AASSII//11006633    रवी बागरे्रवी बागरे्,,  मतृक महहला नामे एक मतृक महहला नामे एक 
अनोऴखी महीला अनोऴखी महीला वय अंवय अं  5555    वषगवषग,,  रारा..  माहीत नाही सोबत नामेमाहीत नाही सोबत नामे  WWPPCCउषा उषा 
हतक्काहतक्का  RRPPFF  नागपरु रेल्वे हटकीट नंनागपरु रेल्वे हटकीट नं  11009966335500हदहद..  2200//0022//2222  चेचे  2200..5500  
वावा..  हववरण असे की मतृक महीला हहची हदहववरण असे की मतृक महीला हहची हद..  2200//0022//2222  चेचे  2200..5500  वावा..  
अचानक प्रकृती खराब झाल्यानेअचानक प्रकृती खराब झाल्याने    WWPPCC  उषा हतक्काउषा हतक्का  RRPPFF  नागपरु रेल्वे नागपरु रेल्वे 
यांनी उपचारा करीता मयेो यांनी उपचारा करीता मयेो हॉस्पीटल येथे आनले असता मतृकाचेहॉस्पीटल येथे आनले असता मतृकाचे    उपचार उपचार 
वार्ग क्रवार्ग क्र..  3311  SSIICCUU  मध्ये सरुु असता वार्ग चेमध्ये सरुु असता वार्ग चे  HHOO  र्ॉर्ॉ..  रुचीक यांनी रुचीक यांनी 
तपासनु हदतपासनु हद    2200//0022//2222  चेचे  2211..3300  वावा..  मतृ घोषीत केले मतृकाची रे्र् बॉर्ी मतृ घोषीत केले मतृकाची रे्र् बॉर्ी 
पढुील कायगवाही कामी मयेो मरगचरुी येथे हितगहृ क्रपढुील कायगवाही कामी मयेो मरगचरुी येथे हितगहृ क्र  CC33  मध्ये ठेवण्यात मध्ये ठेवण्यात 
आले असे हदले मगग सुआले असे हदले मगग सुचना वरुन नंबरी मगग क्रचना वरुन नंबरी मगग क्र..  0055//2222  कलमकलम  117744  
CCRRPPCC  प्रमाणेप्रमाणे  दाखल करुन ईकंवेस्ट पंचनामा कायगवाही करणे कामीदाखल करुन ईकंवेस्ट पंचनामा कायगवाही करणे कामी  
WWHHCC//11000033  रंगारी व पे्रत पहारा र्यटुीरंगारी व पे्रत पहारा र्यटुी  PPCC//558855  लाऊतकर यांना रवाना लाऊतकर यांना रवाना 
करण्यात आले आहेकरण्यात आले आहे..   

WWHHCC  
11000033  
रंगारीरंगारी     

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 
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