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01 अकोला अप क्र. 211/2020 कलम 376 (2) (I)(M)(N), 

224 भादवी सह कलम 5-(j2), (L) बालकाचे लैंगीक 

अपराधापासनू बालकाचे संरक्षण अधधधनयम 2012 

धद.01/09/2020 चे 07.47 वा. 

( सदर आरोपी हा 5 धदवस पी.सी.आर 

मध्ये आह.े)   

 सधुाकर उर्फ  चंद््रया उर्फ  शंकर जंगलुजी उईके वय 35 वषफ रा. गाव लादगढ पोस्ट मासदु ता. 

आवी धज. वधाफ 
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01 अकोला 13/2020 रे स्टे पैनगंगा 

धक.मी. नं. 

837/0 ते 

836/09  UP 

मेन लाईनच्या 

मध्ये            

धद.02/09/20   

चे  08.16  

वा.पवुी 

धद. 02/09/20  

च े 22.40 

ON Duty DYYS 

रे.स्टे.वाधशम   

बाबाराव 

शंकरराव गोटे 

, वय 45  वषफ, 

रा.तोंडगाव 

ता. 

धज.वाधशम    

 

ON DUTY DYSS रे.स्टे.वाधशम यांच्या प्राप्त मेमो वरून यातील मयत 

इसम हा अप पासफल स्पेशल रेल्वे मालगाडी च्या इधंजन  समोर येऊन 

KM NO.837/0 ते 836/9  रेल्वे मेन लाईन दरम्यान धावत्या रेल्वे 

गाडी खाली सापडुन डोक्याचा चेंदामेंदा होऊन दोन्ही हात व दोन्ही पाय 

कटुन जास्त रक्त स्त्राव झाल्याने मरण पावला आह ेसदर पे्रताची ओळख 

पटल्याने प्रेताचा PM होउन त्याचे नातेवाई नामे बद्रीनाथ  धवश्वनाथ गोटे , 

वय-47   रा. तोंडगाव ता .धज. वाधशम यांच्या ताब्यात दऊेन  सदर मगफ 

खबरी SDM वाधशम  यांच्याकडे पाठधवण्याची तजवीज ठेवली आह े 

पो.हवा   93 

खधतब  

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 
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