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1 .बडनेरा             

158 /2020  

dye 379 

Hkk-noh 

xqUgkizdkj 

lWxcWx 

pksjh. 

 

गाडी नं. 

02106 ववदर्भ 

एक्स.चे बोगी 

नं. S-1, सीट 

नं. 70 वरून 

रेले्व से्टशन 

धामणगाव 

रे.से्ट.बडनेरा 

दरम्यान 

02/11/2020 

रोजी 19.30 

वा. ते 20.15 

वा.दरम्यान 

  22/11/2020  

चे 10 : 54 वा. 

 

आविनकुमार 

राजरतन डोगंरे, वय- 

33 वरे्ष, व्यवसाय- 

नोकरी(InCome 

TaX Office)  

राहणार- रूम 

नं.2878, वबल्डंग 

नं.210, सेक्टर 02, 

कानेनगर एंटपवहल  

मंुबई-400037 मो. 

नं.9326757683. 

आधारकाडभ नं. 

360033367826 

अज्ञात 

 

1)500 /-रू.वक.चा. एक गे्र व 

पोपटी रंगाची रंगाची 

अमेररकन टु्यररस्टर कंपनीची 

सँगबँग त्यात 2)800/- रु. वकं. 

चे एक वसल्वर मेटल रंगाचे 

MAXIMA कंपनीचे मनगटी 

घड्याळ, 3)500/-   रु. वकं. चे 

वापरते एक जोड पँट शटभ, टी- 

शटभ, चाजभर वकरकोळ वसु्त. 

जुने वापरते कपडे एकुण 

1800/- रुपये 

वनरंक 

 

घटना तारखेस वेळी व विकाणी यातील 

वियाभदी हे आपले आजीसोबत टर ेन ववदर्भ 

एक्सपे्रसने रे.से्ट. गोदंीया ते मंूबई  असा प्रवास 

करीत असतांना प्रवासा दरम्यान सदर गाडी 

रे.से्ट. धामणगांव येथे थांबली असता गाडी 

थांबल्यानंतर िीयाभदी हे त्यांची आजी 

असलेल्या कोचमधे्य जेवणासािी गेले व जेवण 

करुन बडनेरा रेले्व से्टशन येथुन गाडी 

सुटलेवर सुमारे 20.15 वा. त्यांचे कोचमधे्य 

आले व सीटवर िेवलेली नमूद सँगबँग 

पावहली असता सदर बँग वमळून आली नाही . 

वरील नमूद सँगबँग कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने चोरुन त्यांच्या गैरहजेरीचा िायदा 

घेवून चोरून नेली . असे प्राप्त गून्हयाचे 

कागदपत्रावरून कलम 379 र्ा.द.वव प्रमाणे 

नंबरी गुन्हा दाखल करण्यात आला.  

रे.पो.से्ट. o/kkZ येथील  गुन्ह्याचे कागदपत्र  

इमेल वरून प्राप्त झाल्याने मा. PSO सो 

यांच्या आदेशाने नंबरी गुन्हा दाखल 

 

HC 

1027  

कांबऴे   

2 अकोला 

226 /2020  

dye 379 

Hkk-noh 

xqUgkizdkj 

ysMhtilZ 

pksjh. 

 

टर ेन नं 02105 

ववदर्भ एक्स चे 

.कोच नं S/7 

बथभ नं 39  

वरून  रे.से्ट. 

अकोला 

दरम्यान 

1711/2020  

चे   04.20  

वा. 

22/11/2020  

चे   07.46   वा. 

र्ावना सवचन 

पौनीकर , वय 25 

वर्षभ , धंदा- गृहीणी , 

रा.श्रीराम नगर 

बोरीडी माळा  09 

पंचक जेल रोड 

,नावशक मो.नं.  

9028693680 

 

अज्ञात एक गे्र  रंगाची लेवडज पसभ  

त्यात एक SAMSUNG   

GALAXY    कं.चा मोबाईल   

S-5   त्याचा IMEI NO. नमुद 

नाही, त्यात IDEA SIM NO. 

8149572608, वकं. 10,000/-

रू, रोख 1500/- रू,  JIO 

SIM NO. 9359771068 व 

कागदपत्र, माझ्या लग्नाच्या 

आवधच्या नावाचे पँन काडभ , 

वोटर काडभ , ATM  Indian 

Bank , र्ावना राजेन्द्र दलाल 

व पतीच्या नावाचे पँन काडभ , 

RC बुक, डर ायल्हंग लायसन्स, 

दोन CREDID CARD AXIS 

BANK , असा एकुण 

11500/- रू चा माल 

वनरंक वरील ता. वेळी व िीकाणी वियाभदी हे  वद. 

16/11/2020 रोजी टर ेन नं 02105 ववदर्भ 

एक्स चे कोच नं. S/7 बथभ नं. 39 वरून 

नावशक ते नागपुर असा प्रवास 22.30 वा सुरू 

केला प्रवासा दरम्यान जेवन करून 23.30 वा  

झोपली असता जवळ असलेली एक गे्र  रंगाची 

लेवडज पसभ डोक्याखाली घेऊन झोपली 

असता झोपेचा िायदा घेऊन कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने  मुद्दाम व लबाडीने चोरून  

नेल्याचे त्यांचे लक्षात आले असे वदले वरून 

कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात 

आला. 

रे.पो.से्ट.नागपुर येथील  गुन्ह्याचे कागदपत्र  

इमेल वरून प्राप्त झाल्याने मा. PSO सो 

यांच्या आदेशाने नंबरी गुन्हा दाखल 

 

पो.हवा 

365 

वडतकर  
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