
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 19-04-2022  

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky- 

feGkyk  

eky- 

gdhdr rks [kyhy izek.kss  riklh 

vaeynkj 

01 अकोला 
113 /2022  
कलम 309 
IPC  प्रमाणे 

 
गनु्हा  प्रकार 
आत्महत्या 
करण्याच्या 

प्रयत्न 

रेल्वे स्टेशन  
वाशशम चे 
PF NO.1 
अकोला 

एन्ङ 

19.04.2022  
चे  

10.45  वा. 
समुारास   

19.04.2022 
चे 

18.07  वा. 

सरकार तरे्फ 
PC/13 शवजय 

प्रकाश शेगावकर, 
वय 35 वरे्ष,   
धंदा  नोकरी  

नेम- रे.पो.स्टे. 
अकोला 
मो नं. 

9623458905 
 

अशोक जळबाजी 
पाईकराव  

वय 57  वरे्ष, 
 धंदा. सेवाशनवतृ्त  

 रा. 
पंचशशल नगर 

वाशशम 
 

शनरंक शनरंक अशा प्रकारे आहे की, यातील नमदु ताशरख वेळी व ठीकाणी  
वशरल नमदु आरोपी याने  आज रोजी  गाङी कं्र. 17640 DN 
काचीकुङा एक्स  ही गाङी  रे स्टे वाशशम येथे Pf NO. 1 वर 
येत असतांना आरोपी हे रेल्वे कमम होते त्यांना पेन्शन शमळत 
नसल्याच्या कारणावरुन त्यांनी िंशजनच्या शवरुद्ध शदशेने 
चालत जावनु आत्महत्या करण्याच्या प्रयत्न केला म्हणनु 
त्याच्या शवरुद्ध कलम  309 IPC प्रमाणे गनु्हा  दाखल  
 

HC 
1024 
vopkj 

02 बडनेरा  
81 /2022  
कलम 379 
IPC  प्रमाणे 

 
गनु्हा  प्रकार 
eksckbZy 

pksjh 
 

रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा 
येशथल 
बकुकग 

ऑशर्फस 
जवळ 

मसुाशर्फर 
खाना हॉल 

मध्ये 

19.04.2022  
चे  

17.30  वा. 
समुारास   

19.04.2022 
चे 

19.44  वा. 

शवशाल यशवंत 
कंडारे 

वय 23 वरे्ष 
रा. C/o करकु उर्फम  
रमीज रईस खान  
कल्पना हॉटल 

रेल्वे स्टेशन रोड 
नशव वस्ती बडनेरा  

मो. नं. 
9028632532 

 

अज्ञात    ,dq.k 7]500@&: 
एक  शनळ्या रंगाचा टेक्नो 

स्पाकम  Go 
2021कंपनीचा मोबाईल 

ज्यामध्ये दोन 
शजयो कंपनीचे शसम काडम 

नं. 9623848851, 
8080719490 IMEI 

NO- 
355590470534604 
ककमत 7,500/- रु. चा 

मोबाईल 
 

शनरंक अशा प्रकारे आहे की, र्फीयादी हे रेल्वे स्टेशन बाहेशरल कल्पना 
हॉटेल मध्ये काम करत असता तेथनु बाथरुम कशरता  
मसुाशर्फर खान्या मध्ये आले असता मसुाशर्फर खान्यात त्यांनी 
त्यांचा एक  शनळ्या रंगाचा टेक्नो स्पाकम  Go 2021 कंपनीचा 
मोबाईल ज्यामध्ये दोन शजयो कंपनीचे शसम काडम नं. 
9623848851, 8080719490 IMEI NO- 
355590470534604 ककमत 7,500/- रु. चा मोबाईल  
चाशजिंग पॉईंट ला लाउन बाथरुम ला गेले व तेथनु परत आले 
असता शर्फयाद यांना त्यांचा नमदु वणमनाचा मोबाईल 
चाजींगला लावलेला शदसनु आला नाही शर्फयादी यांचा 
गैरहजेरीचा र्फायदा घेउन कोणीतरी अज्ञात िसमांने चोरुन नेले 
असे  शर्फयादी  हे समक्ष  पो. स्टे ला लेखी तक्रार शदले वरुन 
कलम 379 भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल  
 
 

HC 
1022 
शजतेंद्र 
बोरकर   

03 ukxiqj 

255@22  

dye 379 

Hkknoh 

 

गनु्हा  प्रकार 
eksckbZy 

pksjh 
 

Vªsu ua- 

12270 

nqjarks ,Dl 

ps dksp ua- 

,l@8 

o:u js-LVs-                   

uj[ksM 

;sFkqu xkMh 

ikl gksrkauk 

ekghr 

iMys 

 

13@04@22 

ps  

04%25 ok- 

njE;ku 

 

19@04@22 

ps 

21@34 ok- 

lat; vejukFk 

feJk]  

o; 27 o’kZ]  

/kank O;kikj  

jk-bZ&5@262                         

xYyh ua- 04 

ikpok iqLrk gjnu 

“kkGstoG lksuh;k 

fogkj 

fnYyh 110094  

eks-ua- 

9899779722 

 

vKkr ,dq.k 18]000@&: 
,d lWelax daiuhpk 

fuG;k jaxkpk eksckbZy 

R;kr ftvks fle ua                         

7827306498] ftvks 

ua- ¼2½ 969645372 

vk;,ebZvk; ua- 

3550111970810] 

3550711970818  

fda- 

18000@&:- pk eky  

 

fujad 

 

;krhy fQ;kZnh gs ueqn rk- osGh o Bhdk.kh Vªsu ua-12270 

nqjarks ,Dl ps dksp ua- ,l@8 o:u js-LVs- fnYyh rs 

cYgkj’kkgk vlk izokl djhr vlrk izoklk njE;ku 

fQ;kZnh ;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu js-LVs- uj[ksM ;sFkqu xkMh 

ikl gksrkauk fQ;kZnh ;akuk ekfgrh iMys dh R;kpk ,d 

lWelax daiuhpk fuG;k jaxkpk eksckbZy fda- 18000@&:- 

pk eky dks.kR;krjh vKkr pksjV;kus eqnnke yckMhus 

pks:u usys vkgs- vls fnys fQ;kZn o:u dye 379 Hkk-

n-fo Áek.ks xqUgk nk[ky- 

fVi & js-iks-LVs- o/kkZ ;sFkhy tk-daz 936@2022 fn- 

15@04@2022 vUo;s xqUgîkkps dkxni= Vikyk n~okjs 

ÁkIr >kY;kus bdMhy js-iks-LVs ps vk-Ø- 1117@22 fn-

19@04@2022 Áek.ks xqUgk nk[ky 

 

eiksuk 

805 

Lokeh 



yksgekxZ  ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 19-04-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 19-04-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 19-04-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 19-04-2022  

                                                              

                                                                  

 

 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

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  

ns.kkjk uko 

e`rdkps uko 

o iRrk 

gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiwj 

 

8888//22002222  कलमकलम  337799   IPC  12/04/2022 चे  05.05 वा. 
ihlhvkj- fn- 21-4-22 ikosrks    

 

1½-टोन ुउर्फम  मोन ुओमप्रकाश उर्फम  उमाशंकर उर्फम  नटवरलाल उर्फम  कुलदीप उर्फम  टोनरुाज कसग वलद लटुलाल 
उर्फम  बलराम प्रजापती वय 24वर्षम रा बन्या झालावाड पो स्टे साटोलाकला शज झालावाड (राजस्थान) 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 

e/kqu 

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 


