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01 ukxiwj 

x-qj-ua 

241/2022 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj         

मोबाईल  
    pksjh  

रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  
नागपरुनागपरु  चेचे  
मेनगेटमेनगेट  येथेयेथे  

झोपलेझोपले  असताांनाअसताांना  
 

1100//0044//22002222  चेचे  
0033..0000  वावा  

 

1100//0044//22002222  
चेचे  1188..1144  वावा  

 

शरदशरद  सभुाषसभुाष  
वानखेडेवानखेडे  वयवय  1188  
वषषवषष  धांदाधांदा  शशक्षणशशक्षण  
राहराह..  इराऴाइराऴा  ताता..  
मालेगावमालेगाव  शिशि..  
वाशसमवाशसम  मोमो  नांनां..  

99335599774455551111  
 

vKkr ,dq.k 13]000@& #- 
एकएक  वििोवििो  कंकं..  चाचा  माडेलमाडेल  नंनं..  
UU1100  वनऴ्यावनऴ्या  रंगाचारंगाचा  त्यातत्यात  

विओविओ  विमविम  नंनं..  
77772211880066331199  
  IIMMEEII  NNOO  

886600005500004499005544449911//8866
00005500004499005544448833    

वकमतवकमत  1133000000//--    रुरु  चाचा  
मोबाईलमोबाईल  

fujad ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQAA etdqj gs   
शदशद..  1100//44//22002222  रोिीरोिी    रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  नागपरुनागपरु  येथेयेथे  
आपल्याआपल्या  गावुगावुनन  NNDDAA  चीची  पशरक्षापशरक्षा  देणेदेणे  करीताकरीता  आलोआलो  
असताअसता  रात्रीचीरात्रीची  वेऴवेऴ  असल्यानेअसल्याने  रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  
नागपरुच्यानागपरुच्या  मेनमेन  गेटगेट  च्याच्या  उिव्याउिव्या  बािलुाबािलुा  झोपलोझोपलो  
असतानाअसताना  पनॅ्टच्यापनॅ्टच्या  उिव्याउिव्या  शखशातनुशखशातनु  एकएक  वििोवििो  कंकं..  
चाचा  मोबाईलमोबाईल      कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात    चोरट्यानेचोरट्याने  माझेमाझे  
झोपेचाझोपेचा  फायदाफायदा  घेिनुघेिनु  चोरुनचोरुन  नेलेनेले  िरुनिरुन  ..िबबिबब  
अपराधअपराध  कलमकलम  337799  भादिीभादिी  प्रमाणेप्रमाणे    नबरीनबरी  गुन्हागुन्हा  
दाखलदाखल      
  
 

पोहिापोहिा  
5599  

वासशनकवासशनक 
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osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

vdz jsiksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-osG exZ nk- rk- osG fQ;kZnh@[kcj  
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01 बडनेरा    03/2022 
कलम 174 

िा.फौ. 
प्रमाणे 

 

रेल्िे स्टेशन बडनेरा 
KM NO 663/18-
663/20 चे मध्ये 

डाउन मेन लाईन च्या 
दोन्हा ट्रॅकच्यामध्ये 

 

10/04/2022 
चे 01:40 िा. 

परु्वि 
 

10/04/2022 
चे 12.46 

 
 

ON Duty 
DYSSरेल्िे 

स्टेशन बडनेरा 
तफे प्रि ु

महादेिराि 
बांदेकर िय 31 

िर्ष धंदा-- 
पाईंटिमन रा. 
रेल्िे कालनी 

गांधी विद्यालय 
ििऴ बडनेरा 

 

एक 
अनोळखी 
परुुर् िय 
अंदािे 30 
िर्ष   

आि  वद. 10/04/2022 चे  01:40  िा.ON Duty 
DYSSरेल्िे स्टेशन बडनेरा तफे प्रि ुमहादेिराि बांदेकर िय 
31 िर्ष धंदा- पाईंटिमन रा. रेल्िे कालनी गांधी विद्यालय 
ििऴ बडनेरा  यानी लेखी मेमो वदला की,   आपको िवुचत 
वकया िाता है की, डाउन मेन लाईन नागपरु ओर वकलो 
मीटर क्र 663/18 एिं 663/20 के वबच एक अज्ञात व्यक्ती 
मतृ अिस्था मे पडा है आपके िचुनाथष एिं अगली कारिाई 
हेत ु अशा लेखी मेमो िरुन शाहवनशा करणे कामी 
HC/1027,PC/1134 अिे मागील स्टे. डा. नं. 04/2022 
अन्िये घटनास्थळी रिाना झाल ेअिता  त्यांनी कळविल्या 
िरुन एक अनोळखी परुुर् िय अंदािे 30 िर्ष  मतृ 
अिस्थेत पडलेला आहे.   तिेच मतृकाची ओळख पटिनु न 
आल्याने मतृकाचे पे्रत वि.िा.रु.(ईर्विन) अमरािती येथे शीत 
गहृात ठेिले आहे. पे्रत पहारा ड्युटी कामी PC/1134 श्रीरामे 
यांना नेमण्यात आले आहे.  तिेच मगष खबरी िंबंधीत मा 
SDMिो. कायालय अमरािती यांना रिाना करण्यात आली.  

HC/1027 

क ांबऴे   



 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 10-04-2022  

 

  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 10-04-2022  
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vkjksihps uko 

1 xksaafn;k vi-dz-27@22 d-8(C), 20 

(B),(II),29 NDPS अँक्ट 

 

05-4-22 ps 14-06 ok 

 filhvakj fn- 12-04-2022 ikosrks 

आरोपी न मे-अरव ांद ठ कूर  ल्द नन्ह  ठ कूर  य 29  र्षे, पत्त -चिरचिर ,पोस्ट.-

चपपरीय  कल , तह-बैतुलगांज, चजल्ह -बैतुल, मध्य प्रदशे  
 

jktq xtkuu ve:rs o;-45jk-jkeuxj okMZ ua-25 jkeeanhj toG cSrqy e/;izns'k 

 

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 


