
      Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 14-11- 18 

 

v-

dz- 

iks-LVs- 

xq-j-ua 

xqUgk ?kM tkxk xqUgk ?kM rk- 

osG 

xqUgk nk[ky 

rk- osG 

fQ;kZnhps ukao vkjksih xsyk eky feGkyk 

eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

1 xksafn;k 

277@18 

Dye  

379] 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 

xkMh cYykj’kkg 

&xksafn;k iWlsatj 

e/;s jsYos LVs’ku 

czEgiqjh rs 

nsoyxkao ¿uosxkao 

cka/kÀ njE;ku 

 

07-10-18 

12%45 

oktrk 

njE;ku 

 

14-11-18 

14%49 

oktrk 

 

xa-Hkk- y{ehckbZ 

txfn’kjko [kksczkxMs 

o; 65 o"kZ /kank 

& ?kjdke jkg-

xka/khuxj] 

xzkeh.k :X.kky;kleks

j] czEgiqjh ft- panziqj 

eksck ua- 

8605303032 

 

vKkr ,dq.k 1]05]000:- 

,d yky xqykch jaxkph 

gW.McWx e/khy ,d NksVh 

yky jaxkph ilZ R;kr ,d 

IyWkLVhdph MCch R;kr nksu 

lksU;kP;k pSu izR;sdh otu 

10 xzWe fdear va- 

60]000@& :] nksu 

lksU;kP;k vaxB;k izR;sdh 

otu 05 xzWe fdear va- 

30]000@& :] lksU;kps 

dkukrhy ,d tksMh VkWIl 

otu 05 xzWe fdaer 

15]000 :] iWudkMZ] 

vk/kkjdkMZ]vkjMh cqd o 

brj egRokps dkxni=s vlk 

,dq.k 1]05]000 :Ik;kpk 

eky 

fujad ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh eghyk etdqj g;k ueqn 

xkMhus jsYos LVs’ku czEgiqjh rs xksafn;k 

vlk izokl djhr vlrkauk izoklkr 

jsYos LVs’ku czEgiqjh rs nsoyxkao 

¿uosxkao cka/kÀ njE;ku dks.kh rjh 

vKkr pksjV;kus fQ;kZnh ;kaps >ksipk 

Qk;nk ?ksoqu R;kapk ueqn o.kZukpk 

eky eqn~nke yckMhus pks:u usys 

ckcr fQ;kZnh ;kauk nsoyxkao ¿uosxkao 

cka/kÀ ;sFks >ksi m?kMy;kuarj y{kkr 

vkys ckcr fQ;kZnh ;kaps iqjouh 

tckcko:u ueqn izek.ks xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk vkgs-  

liksfu 

pdsz 

2 brokjh 

120@18 

dye 379] 

Hkk-n-oh  

 

xqUgkizdkj 

euh ilZ  

pksjh 

 

xkMh au  

12105 fonHkZ 

,Dl- ps tujy 

dksp e/;s js-LVs- 

dkeBh ;sFkqu 

xkMh lqVY;kuarj 

08-11-18 

ps 09-30 

ok 

njE;ku 

14-11-18 

ps 12-54 

ok 

fot; eqUukyky 

guoar o; 19 o"kZ 

jk f’kaxksMh rk- dVuh 

ft- ckyk?kkVe- ia- 

eks u- 

73891879982 

vKkr ,dq.k 1]600:- 

,d  euh liZ R;kr jks[k 

1600:] vk/kkjdkMZ] ,Vh,e 

dkMZ] bysD’ku dkMZ] vlk 

,dq.k 1600:- pk eky-  

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus ukxiwj 

rs xksafn;k vlk izokl djhr vlrakuk 

izoklk njE;ku js-LVs- dkeBh ;sFkqu 

xkMh lqVY;kuarj xnhZpk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps 

f[k’kkrhy ueqn euh ilZ vkrhy 

lkeuklg psk:u usys- ckcr jsiksLVs 

xksafn;k ;sFks y{kkr vkys vlrk lnj 

pksjhph rdkzj jsiksLVs xksafn;kk ;sFks rdzkj 

fnys o:u xqUg;kps dkxni=s Vikykus 

vkt jksth izkIr >kys o:u xqUgk 

nk[ky 

iksgok  

815 

xkMxs 



3 ukxiqj - 

1880/18 
u/s 379 

IPC   
 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

'टे्रन न 

18246 
बिकानेर 
बिलासपुर 

EXP चे कोच 

न S/2 िथथ न 

78 रे स्टे 
नागपुर येणे 

अगोदर 

14/11/18 
05.00वा 
दरम्यान 

14/11/18 
चे 13.40वा 
दरम्यान 

क्रीष्ण अवतार 

कुमावत वय 28 

वर्थ धंदा बिक्षण रा 

प्लाट न 43 बसधा 
िाजार नमागाव 

िधेरा अजमेरा 
राजस्थान 

 

अज्ञात 
,dq.k 13]079:- 

एक रेडमी नोट 4 काळ्या 
रंगाचा त्यात बजयो बसम 

न 8949683125 Airtel 

बसम न 982876794 

IMEI NO 
865758033996304 ,12 

बक 13,079 

ननरंक अिा प्रकारे आहे की यातील 

बियाथदी मजकुर हे  कोटा ते 

नागपुर असा प्रवास करीत 

असतांना प्रवास दरम्यान बियाथदी 
यांचे   झोपेचा िायदा घेवुन  वररल 

वणथनाची मोिाईल  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेले वरुन 

गुन्हा दाखल  

fVi Qh;kZnh Lor gk iksLVs yk 

vkY;kus  

 

wnk 
1003  

jaxkjh 
 

 

4 ukxiqj - 

1881/18 
u/s 379 

IPC 
 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

टे्रन नं. 

12767  
संत्रागाची  

एक्स चे कोच 

नं. S/1  िथथ 

नं. 07  वरुन 

रे.स्टे. नागपुर 
येथुन गाडी 
सुटताच 

 

13/11/18 
चे  01.04 

वा. 

14/11/18 
चे  15.02 

वा. 

अमीत कुमार 
मोवालाल जाठव  

वय 29 वरे् धंदा 

नोकरी रा. रेल्वे 

कॉलोनी क्वाटथर 

नं. सी /09-03 

गंगाझरी  ता. बज. 

गोंबदया मोिानं.  

8299528792 

 

अज्ञात 
,dq.k 22]000:- 

एक बजवोनी कंपनी. 

मोिा. गोल्डन रंगाचा मॉ. 

नं. S/6 pro  कंपनीचा 

त्यात JIO बसम नं.  

8318895231 idia 
बसम नं. 8858853811 

, imei no 
861877030166715, 
861877031110710
की.   22.000/rs  असा 

एकुन माल. 

ननरंक अिा प्रकारे आहे की यातील 

बियाथदी  मजकुर हे नागपुर ते 

गोंबदया  असा प्रवास करीत 

असतांना प्रवास दरम्यान रेल्वे स्टे. 

नागपुर येथुन टे्रन सुटताच 

बियाथबदचा नजर चुकीचा िायदा 
घेवुन  वररल वणथनाचा मोिाईल 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन 

नेले वरुन गुन्हा दाखल  

fVi jsiksLV xkasfn;k tk- dza-  

1825@18  fnukad 13-11-18 vUo;s 

xqUg;kps dkxnio= Vikykus 

vkY;kus xqUgk nk[ky- 

 

wnk 
1003  

jaxkjh 
 

 

5 नागपुर  
1882/18 
u/s 379 

IPC  

 

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रेल्वे स्टे. 
नागपुर येबथल 

सेकंडक्लास 

िुकींग हॉल 

मध्ये 

 

14/11/18 
चे  14.04 

वा. 
 

14/11/18 
चे  15.57 

वा. 
 

कपीि कुमार श्री 
रमाकांत िमाथ वय 

40 वरे् धंदा 
प्रयव्हेट जॉि पत्ता 

वाडथ नं. 28 

सरस्वती नगर 

िालाघाट बप. को. 

481001मोिा.नं. 

9425139001 
 

अज्ञात 
,dq.k 23]999:- 

एक x iomi poco F1 

कपंनीचा  काळ्या रंगाचा 

मोिा.त्यात बजवो सीम नं. 

9303422877 BSNL  
बसम नं. 9425822877 

imei no 
864558041657331
की.  23,999/रुपयाचा 

एकुन माल. 

 

ननरंक अिा प्रकारे आहे की यातील 

बियाथदी  मजकुर हे  रेल्वे स्टे. 

नागपुर येबथल सेकंडक्लास िुकींग 

हॉल मध्ये बखडकी नं 04 वर 
तीकीट काडत असतांना त्यांचे 

पँन्टचा बखिात ठेवलेला   वररल 

वणथनाचा मोिाईल प्रवािी लोकांचा 
गबदथचा िायदा घेवुन  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेले वरुन 

गुन्हा दाखल  

 
 
fVi Qh;kZnh Lor gk iksLVs yk 

vkY;kus  

 

wnk 
1003  

jaxkjh 

 



6 नागपुर 
1884/18 
u/s 379 

IPC  

 

xqUgkizdkj 

yWiVki cWx 

pksjh 

टे्रन नं.  

12261 दुरंतो 
एक्स चे कोच 

नं. HA/1  

िथथ नं.  10 

वरुन  रे.स्टे . 

नागपुर 

29/10/18 
चे 0 1.00 

वा. 
 

4/11/18 चे  

22.55 वा. 
 

श्री दुगेि कुमार 
बसंह महेंन्रनाथ 

बसंह वय 34 वर्थ, 

राह. सकलडोहा 
पो स्टे सकलडोहा 

बज. चांदोली उप्र.मो 

नं. 

7875421145 

अज्ञात ,dq.k 18]000:- 

एक लँपटाँप िँग त्यात 

लेनोवो कं. चा लँपटाँप 

बक. 15,000/-रु, िँग 

त्यात चाजथर रोख 

3,000रु. असा एकुन 

18,000/-रुपयाचा माल. 

ननरंक अिा प्रकारे आहे की यातील 

बियाथदी  मजकुर हे मंुिई ते 

बिलासपुर  असा प्रवास करीत 

असतांना प्रवासादरम्याण  रे स्टे 

नागपुर येथे बियाथदी यांना जाग 

आल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आले 

बक त्यांचा  झोपेचा िायदा घेवुन   

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नमुद 

वणथनाची लँपटाँप िँग आतील 

सामानासह चोरुन नेले वरुन . 

गुन्हा दाखल. 
fVi%& iks vf/k dk;kZ- yksag- ukxiwj 

tk- da- vkj@23@oxZ 11367 

fnukad 14-11-18 vUo;s dkxni=s 

vkt jksth izkIr >kys o:u xqUgk 

nk[ky 
 

Hc 
933  

ikaMs 

7 o/kkZ 

886@18 

dye 379  

Hkk-n-oh  

 

xqUgkizdkj 

lksU;kps 

nkxhus  

pksjh 

 

xkMh au  ukxiqj 

vejkorh iWls 

e/;s jsLVs 

iqyxko ;sFks 

y{;kr vkys 

10-11-

18 ps 

11-30 ok 

njE;ku 

14-11-18 

ps 10-46 

ok 

lkS Hkkjrh Jhd`’.k 

rjkMs o; 30 o’kZ 

jk lar Kkus”oj 

okMZ fgax.k?kkV ft 

o/kkZ 

vKkr ,dq.k 39]100:- 

,d  lksU;kps eaxGlq= 

otu  10 xzWe fd 

33]300@#  lksU;kps 

dkukrhy fjax otu 01 

xzWe fd 3300@#  jks[k 

2500@# vlk 

39]100@# pk eky  

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus o/kkZ 

rs cMujsk vlk izokl djhr 

vlrakuk R;kps [kkanîkyk 

yVdfoysyh ilZph pSu [kksyqu 

vkrhy ueqn lkekuk xnhZpk Qk;nk 

?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

psk:u usys ckcr jsiksLVs iqyxko 

;sFks y{;kr vkys vlrk lnj 

pksjhph rdkzj jsiksLVs cMusjk ;sFks 

rdzkj fnys o:u tk dz 

6393@18 fn 11@11@18 vUo;s 

dkxni=s vkt jksth izkIr >kys 

o:u xqUgk nk[ky 

iksgok  

758 

nkHkkMs 



8 cMusjk 

vi ua-

814@18 

dye 

379 

Hkk-n-oh    

 

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

टे्रन वधाथ 
भुसावळ 

पॅसजैर गाडीने 

रेल्वे स्टेिन 

तळणी येणे 

अगोदर, 

08/11/18 
चे अंदाजे 

00.40वा. 
दरम्यान 

 

14/11/18 
चे 00.35 वा 

रबवर मधुकर 

दरने, वय- 51 वर्थ 

धंदा- रेल्वे गाडथ 

नोकरी,  राह- 

बवध्नहताथ नगर 
िाई नगर जवळ 

वधाथ,   मोिा. नं-

9511774329 

vKkr ,dq.k 10]000:- 

 एक काळया रंगाचा  

रेडमी -4 कंपनीचा 
मोिाइल त्यात ऐअरटेल 

कंपनीचा बसम 

नं.8600049220 व  

IMEI NO. 
865735033705141 

, बक.10,000/-रू. 

fujad अिा प्रकारे आहे की,घटना ता 
वेळी व बठकाणी यातील बियाथदी 
मजकुर हे  नमुद टे्रन ने वधाथ ते 

िडेनरा असा प्रवास करीत असता 
रेल्वे स्टेिन तळणी येण्याअगोदर 
त्याचा पॅन्टच्या मोिाइल त्यात 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  

चोरून नेला असे गुन्हयांचे प्राप्त 

कागदपत्रावरुन  कलम 379 

भा.द.वी प्रमाणे गुन्हा दाखल 

रे. पो. स्ट.े वधाा यथेील जावक 

कं्र-3569/18 नदनांक 

09/11/2018 अन्वय े गनु्हयांच े

कागदपत्रासह इकडील पो. स्ट.े 

ला. टपालाक्द्वारे प्राप्त झाल्याने 

ASI/
759 
िेवाने    

9 cMusjk 

vi-dz 

815@18 

379  

Hkknoh 

 

 

xqUgkizdkj 

yWiVki 

pksjh 

 

 

टे्रन नं.12656 
अप नवबजवन 
एक्स चे कोच 

नं.एस/3 िथथ 

नं.13 वरुण 

रे.स्टे िडनेरा 
येथुन गाडी 
सुटल्यानंतर 

11/11/18 
चे 04.05 

वा  

14/11/18 
चे 12.29  

वा. 

सहेज हनुमंतराव 

S/O अप्पाराव वय-

21 वर्थ धंदा-

बिक्षण रा.SNIT 
सुरत गुजरात 

मो.नं.79908119

27 

vKkr ,dq.k 47]999:- 

एक डेल कंपनीचा लॅपटॉप 

बकं.47,999/-रु चा असा 

एकुण 47,999/-रु चा 
माल  

fujad  अिा प्रकारे आहे की,घटना ता वेळी 
व बठकाणी यातील बियाथदी मजकुर 
हे नमुद टे्रन ने बवजयवाडा ते सुरत 
असा असा प्रवास करीत असतांना 
त्यांचे झोपेचा िायदा घेवुन 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा 
एक डेल कंपनीचा लॅपटॉप रेल्वे 
स्टेिन िडनेरा येथुन गाडी सुटताच 
चोरुन नेला आहे िाित बियाथद 

वरुण कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे 
गुन्हा दाखल  
रेपोस्टे भसूावळ येथुन गुन्हयाचे 

कागदपत्र जा.कं्र.6282/18 

बद.11/11/2018 अन्वये पो.स्टे ला 
टपानाने प्राप्त झाल्याने 

पोहवा/

786 
बचंचाळे  



10 js-iks-LVs- 

cMusjk 

vi-dz 

816@18 

379  

Hkknoh  

 

xqUgkizdkj 

ikdhV 

pksjh 

टे्रन कोल्हापुर 
गोंबदया 

महाराष्ट्र एक्स 

चे मागील 

जनरल कोच 

मध्ये रे.स्टे 

चांदुर रेल्वे 

येथुन गाडीत 

चढत असतांना 

14.11.18 
चे 

14.10वा 

  

14/11/18 
चे 16.59 

वा 

राजेि बभमराव 

वाघमारे वय-23 

वर्थ धंदा-खाजगी 
नौकरी मबहंरा 
कंपनी बहंगणा 

रोड,नागपुर 

रा.मु.पो+जवळा 

धोत्रा ता.चांदुर 

रेल्वे बज.अमरावती 

मो.नं.9689951

254 

vKkr ,dq.k 10]000:- 

एक चॉकलेटी रंगाचे 

लेदरचे पॉकीट त्यात 

नगदी 10,000/-रु 

500x20 रु दराच्या 

नोटा,आधार 

काडथ,बनवडणुक 

काडथ,पासपोटथ िोटो,ATM 

SBI व महाराष्ट्र िॅकेंचे 

असा एकुण 10,000/-रु 

चा माल  

fujad  घटना ता वेळी व बठकाणी यातील 

बियाथदी मजकुर हे नमुद टे्रन ने 

चांदुर रेल्वे ते नागपुर असा प्रवास 

करण्याकरीता रे.स्टे चांदुर रेल्वे 

येथुन मागील जनरल कोच मध्ये 

चढत असतांना कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने बियाथदी यांचे पॅन्टचे 

मागचे बखिात ठेवलेले ueqn 

o.kZukpk   माल असलेले पॉकीट 

गदीचा िायदा घेवुन चोरुन नेले 

िाित बदले लेखी बियाथद वरुण 

कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे गुन्हा 
दाखल  
 

fQ;kZnh ;kauh le{k iks-LVs yk 

fQ;kZn fnY;kus xqUgk nk[ky  

ASI/
476 
रंगारी  

11 js-iks-LVs 

cMusjk 

vi ua-

817@18 

dye 

379  

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

 cWx pksjh 

टे्रन नं.12135 

पुणे-नागपुर 
एक्स चे कोच 

नं.एस/10 िथथ 

नं.63 वरुण 

रे.स्टे िडनेरा 
झोप 

उघडल्याने 

14.11.18 
06.30वा  

14.11.18 
चे 18.13 

वा. 

 

बहरामण पंडीत 

जगताप वय-34 

वर्थ धंदा-नौकरी 

CRPF 
रा.मु.पो+नांदगावं 

ता.मालेगावं 

बज.नाबिक 

मो.9404798054

,8055410389 

vKkr ,dq.k 500:- 

एक कॉलेज िॅग त्यात 

CRPF चे आयकाडथ,आधार 

काडथ,पॅन काडथ,ड्रायबव्हंग 

लायसंस,रोख 500/-

रु,PLI चा िॉन्ड असे 
कागदपत्र असा एकुण 

500/-रु चा माल  

fujad  अशा प्रकारे आहे की,घटना ता वेळी व 
ठठकाणी यातील ठियादी मजकुर हे 
नमदु ट्रेन ने रे.स्टे पणेु ते वधा असा 
प्रवास करीत असताांना प्रवासादरम्याण 
तयाांचे जवळ असलेली एक कॉलेज 
बगॅ कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने तयाांचे 
झोपेचा िायदा घेवनु चोरुन नेल्याचे 
रे.स्टे बडनेरा येथे झोप उघडल्याने 
लक्षात आले बाबत ठदले ठियाद वरुण 
कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे गनु्हा 
दाखल  
यावेळी रे.पो.स्टे वधा येथनु 
गनु्हयाचे कागदपत्र ईमेलव्दारे पो.स्टे 
ला प्राप्त झाल्याने  

पोहवा/ 
1028 
खाांडेकर  



 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh    fn- 14-11- 18 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh   fn- 14-11- 18 

12 अकोला 
1135/18 

कलम 379 
भादवी  

 

xqUgkizdkj 

 eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन DDL 
मालगाडी चे 
मागील गाडड 

डब्यातनु 
रे.स्टे.अकोला 

येथे गाडी थाबांली 
असताांना 

 

12/11/18 
चे 07.55 

वा.दरम्यान 
 

14/11/18 
चे 13.33 

वा. 
 

अांकीत ओमप्रकाश 
खोदरे वय 

26वषड,धांदा-
मालगाडी 

गाडड ,रा.गजानन 
नगर नठवबस्ती ठसरो 

मांदीर साईकृपा 
का ाँम््लेक्स बडणेरा 

ठज. अमरावती 
मो.नां.8120172481

0 
 

अज्ञात ,dq.k 15]000:- 

एक साँमसांग मा ाँ नां. J-6कां . चा 
मोबाईल IMEI NO 

357110093168546,3511
1093168544,SIM JIO 

9370521121,IDEA 
9009005775 

ठक.15,000/-Rs असा एकुन 
15,000/-रु,चा माल. 

 

ठनरांक हठककत :- अशा प्रकारे आहे ठक 
यातील ठियाठद मजकुर हे 
ठद.12/11/18 रोजी नमदु ट्रेन चा चाजड 
घेउन अकोला ते भुसावळ अशी गाडी 
घेउन येत असता रे. स्टे. अकोला येथे 
वरील नमदु मोबाईल गाडड डब्याच्या 
ब ाँगवर ठेवलेला असता वरील 
वणडनाच्या सांशईत इसमाने तयाच्या 
गैरहजेरीचा िायदा घेउन मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेला आहे. सबब 
अप.कलम 379 IPC प्रमाने गनु्हा 
दाखल 
 उठशरा दाखल कारण-----  रे.पो.स्टे. 
भसूावळ येथील जा. क्रां . 6320/18 
ठद.13/11/18 अन्वये गनु्याचे 
कागदपञ ईकडील पो.स्टे.ला 
टपालद्वारे प्रा्त झाले वरुन मा. PSO 
सो.याांचे आदेशाने गनु्हा दाखल केला 

ASI 
288 

खादवे   

v

d 

iksLVs e;r ?kM tkxk e;r ?kM- rk-

osG 

e;r nk- rk-

osG 

[kcj ns.kkj e;ekpss uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 cMusjk 

44/18 
dye 174  

tk QkSa  

-  रेल्वे सटेिन 
अमरावी  िुकींग 
ऑिीस च्या जवळ 

14/11/18 चे 

06.00 वा.पुवी   

  

14/11/18 चे 
13.39  

  ऑन ड्युटी DYSS 
रेल्वे स्टेिन अमरावती  

अनोळखी पुरुर् वय 

अं.78 वर्थ  
?????????? --  अिा प्रकारे आहे की,आज बद.14/11/2018 चे 06.00 वा उप 

स्टेिन प्रिंधक मध्य रेल्वे अमरावती यांनी मेमो देला की,ओपी अमरावती एक 
अंजान व्यक्ती िुकींग ऑिीस के िाजुमे मतृावस्था मे पडा ह ैआगे की कायथवाही 

हेतु आपको सुचीत बकया अिा मेमो वरुण रे.पो.चौकी अमरावती येथे 

ऑ.नं.59/18 कलम 174 CRPC प्रमाणे दाखल करण्यात आला  

पोहवा 502 
वानखडे  

v-

dz- 

 

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

1 o/kkZ 700@18 d 379 Hkknaoh  fn 14@11@18 ps  13-15 ok 

 

Jherh nqxkZ larks’k nkojdkasMk o; 55 o’kZ jk d̀’.kk unh toGhy 

>ksiMiV~Vh fot;okMk 

¼Lknj eghyk vkjksihl vi ua 883@18 d 379]34 Hkknaoh e/kqu ek 

dksVkZrqu izksMD”ku okWjV ?ksoqu vVd dj.;kr vkyh o frpk ,elh vkj 

d:u tsye/;s nk[ky dsys½ 



 


