
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 01-09-2022  

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  riklh 

vaeynkj 

01 xksafn;k 
96/ 2022 

कलम  
379 IPC   

गनु्हा प्रकार    
euh ilZ 

चोरी  

xkMh ua 

20843 

Hkxr dh 

dksBh 

,Dlps 

tujy dksp 

e/;s p<r 

vlrkuk 

jsLVs xksafn;k 

3@8@22 

01-30 ok 

njE;ku 

01@9@22 

16-50 ok 

fjrs'k tXxq [kMksns 

o; 33 o"kZ 

O;olk;& etqjh 

jkg esUMkjk  iksLVs 

jkeik;yh ft 

ckyk?kkV eks ua 

8889313604 

vKkr एकुण  5, 00/- रू 
dkGs ajxkpk jsD>hupk 

euhilZ R;kr jks[k 

500@#  iWudkMZph 

>sjkWDl] Mªk;Oghax 

yk;lUl] vk/kkjdkMZ 

eksVj lk;dhy laca/kkus 

dkxnkaph >sjkWDl  o 

brj dkxni= vlk 

500@# pk eky 

fujad ;krhy ?kVuk fBdk.kh osGh ;krhy fQ;kZnh gs xkMh ua 20843 

Hkxrdh dskBh  ,Dlus jsLVs xksafn;k rs Hkksiky vlk izokl 

dj.ks djhrk ueqn xkMhps tujy dkspe/;s p<r vlrkuk 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus izok'kh yksadkaps xnhZpk Qk;nk ?ksoqu 

R;kps iWUVps f[k'kkrhy ueqn euhilZ vkrhy lkekuklg eqn~nke 

yckMhus pks:u usys ckcr fVi& jsiksLVs Hkksiky ;sFks rdkz fnys 

o:u xqUg;kps dkxni=s ek vij iks-vf/k dk;kZy; tk-dz-

vkj@23@xqUgk oxZ@ 2022& 712 vUo;s iks LVsyk izkIr 

>kys o:u uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

Iksgok 

350 

xkasnksGs 

02 o/kkZ  
326/ 2022 
कलम 379 

IPC   
गनु्हा प्रकार   

मोबाईल 
चोरी 

ट्रेन 
नं.12804 
विशाखापट्ट

णम 
स्िणणजयंती 

एक्स चे 
कोच 

नं.S/4बथण 
नं.02िरून 
बल्हारशाहा 
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 

01/09/22 
चे 01.30 

िा. दरम्यान 
 

.01/09/22 
चे  14.20  

िा. 

मनोहर सरेुश 
गडेुला िय 23 िर्ण  
धंदा सॉफ्टिेअर 
इंवजवनअर रा. 

ग्राम- पी.   
नैनािरम,1-

81,अजुणनािाज 
पंचायत ऑविस 
चे जिळ ठाणा 

वज.वकष्णा(आंध्रप्र
देश राज्य) 

 वपन नं.520012, 
मो.नं. 

7075480866 
 

अज्ञात 
 

एकुण  7, 999/- रू 
एक काळ्या रंगाचा infinix 

smart 4 plus कंपनीचा 
मोबाईल त्यात वजओ वसम 
नं.9014773527,IMEI 

no.355832111347180
वक.7,999/-रू.चा 

 

वनरंक  

 
यातील वियादी हे वद. 31/08/2022 रोजी नमदु ट्रेन नं. 12804 
विशाखापट्टणम स्िणणजयंती एक्स चे कोच नं . S/4बथण नं. 01,02,03, 
04िरून परीिारासह रेल्िे स्टेशन विरगणा लक्ष्मीबाई (जं) ते रेल्िे स्टेशन 
विजयिाडा असा प्रिास करीत असतांना ट्रेन बल्हारशाहा सटुल्यानंतर वद. 
01/09/2022चे 01.30िा दरम्यान प्रिासात त्यांची झोप उघडल्याने त्याचा 
बथण नं. 02िर ठेिलेला मोबाईल एक काळ्या रंगाचा infinix smart 4 plus 
कंपनीचा मोबाईल कोच मध्ये तपासला असता वमळुन आला नाही. वियादीने 
चोरीस गेलेल्या नमदु मोबाईलिर कॉल केला असता रेल्िे स्टेशन RPFस्टॉप 
बल्हारशाहा यांचेव्दारे कळविले की ,सदरचा मोबाईल एका व्यक्तीकडुन चोरले 
आहे त्या पकडले आहे त्यािरून वियादी हे रेल्िे स्टेशन िंरगल येथनु उतरून 
दसु-या ट्रेन परत येिनु रे.स्टे.बल्हारशाहा चौकी येथे तक्रार वदल्याने नमदु प्रमाणे 
आ.क्र.35/2022कलम 379 IPCप्रमाणे नोंद होिनु पाठविल्याने सबब अप 
क्र.0326/2022 कलम 379 भा.द.वि.प्रमाणे दाखल करून सदर गनु्याचा 
तपास मा.प्रभारी अवधकारी सो.यांच्या आदेशान्िये HC/06 यांना देण्यात आला 
आहे. 

iksgok 

06 

eaMyokj 

03 o/kkZ  
327/ 2022 
कलम 379 

IPC   
गनु्हा प्रकार   

मोबाईल 
चोरी 

ट्रेन 
नं.16793श्र

ध्दा सेत ु
एक्स चे 
कोच 

नं.S/8बथण 
नं.56 िरून 
रे.स्टे.बल्हार
शाहा येथे 

07/08/20 
चे 04.00 

िा. दरम्यान 
 
 

01/09/20
22 चे 

15.18 िा 

श्रीमती अवनर्ा 
वजतेन्र मोध िय 

50िर्ण धंदा 
घरकाम,रा.घर 

नं.991जनेु भंडारा 
रोड हंसापरुी 
महात्मा िुले 

बाजार नागपरु 
मो.नं. 

9823881166 
 

अज्ञात 
 

एकुण 9, 000/- रू 
एक समँसंग कंपनीचा 
मोबाईल वनळ्या रंगाचा 

त्यात वसम 
नं.9923339555,IMEI 

no.353451100860368/
353452100860366वक.3

9,000/-रू.चा माल 
 

वनरंक  
 

ueqn rkjh[k osGs o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs वद. 
05/01/2020 रोजी 23.00िा ट्रेन नं. 16793 श्रध्दा सेत ुएक्स चे कोच 
नं.S/8 बथण नं. 56िरून राममेश्िर ते नागपरु असा प्रिास करीत 
असतांना प्रिासात वद. 06/01/2022चे सकाळी ि सायकांळी वियादी 
नमदु मोबाईल िरून घरी बोलल्या त्यानंतर रात्री 23.00िा झोपी गेल्या 
वद. 07/08/2020 रोजी सकाळी 04.00िा.रेल्िे स्टेशन नागपरु 
येण्याच्या 04 तासापिुी झोपेतनु उठल्यािर त्याच्या मोबाईल चोरी 
गेल्याचे समजले असनु त्यांच्या मलुाने नमदु ट्रेनचा टाईवमग गगुलिर 
पाहुन त्यािेळेस रेल्िे स्टेशन बल्हारशाहा येथे असल्याचे सांवगतले 
यािरून सदर गनु्याची हद्द ही रे.पो.स्टे.िधा ची येत असल्याने  मा.पोलीस 
अवधक्षक लोहमागण नागपरु यांचे मािण तीने संदभण क्र.आर/ 23/गनु्हा िगण/2022-
4738नागपरु वद.29/08/2022अन्िये  िगण होिनु आल्याने अप क्र. 327/2022 
कलम 379 भा.द.वि.प्रमाणे दाखल  

पो.हिा.
394 
नेहारे 



 

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  riklh 

vaeynkj 

04 cMusjk  
222/ 
2022 
कलम  

379 IPC   
गनु्हा 
प्रकार   

मोबाईल 
चोरी 

रे.स्टे 
अमरािती  
PF नं.01 

िरील 
VIP  रुम 
ि स्टेशन 
प्रबंधक 
आिीस

च्या 
मध्यभागी  

31/08/20
22  चे  

16/00 िा. 
ते 18.10  

िा.दरम्यान 

01/09/2022 
चे 10/52 िा. 

 

प्रमोद 
भाउरािजी 

माळी (जगताप) 
िय 30 िर्ण 

रा.देउर 
ता.शारदा 

वज.नंदरुबार 
मो.क्र 

.8767431366 

अज्ञात एकुण 13, 000/- रू 
Red Mi 10 Prime 
कं.चा मोबाईल त्यात 

Vi.sim नं. 
9764333318   

          IMEI No 
.86959805465802
9 वक. 13,000/- रु. 

वनरंक 
 

 नमदु तारखेस िेळी ि वठकाणी यातील वियादी हे रे .स्टे अमरािती येथे 
अमरािती ते जळगाि असा प्रिास करणे करीता आले असता गाडीला 
िेळ असल्याने ते प्लटँिामँण िर झोपले असता कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्याचे झोपेचा िायदा घेिनु Red Mi 10 Prime कं.चा 
मोबाईल. मदु्दाम लबाडीने ि कपटाने चोरुन नेले आहे. 
 असे प्राप्त गनु्याचे कागदपत्रािरुन  कलम 379 भादिी प्रमाणे गनु्हा 
दाखल  
fVi - दरुके्षत्र अमरािती येथनु HC/192 घोडकर यांनी पो .स्टे टबॅ िर 
आँक्रन्स नं .15/2022 ने गनु्याचे कागदपत्र पाठविले िरुन कलम 379 
IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल  
 
 

HC/ 
192 
घोडकर 

05 अकोला 
304/ 
2022 
कलम 

379 IPC   
गनु्हा 
प्रकार   

मोबाईल 
चोरी 

ट्रेन 
अमराि
ती  मुंबई 
एक्सने   
रे स्टे 

अकोला 
येथे 

लक्षात 
आले 

 

19/08/22 
चे 20.45 
िाजता 

 

01/09/22 चे  
10.45 िा. 

 

जयकुमार 
शालीमार 

चांडक  िय 65 
िर्ण  राह- 
जनवननाद 
कायालय 

बालाजी प्लॉट 
खामगाि 

 वज. बलुढाणा  
मो.नं. 

8999644610 

अज्ञात 
 

एकुण 5, 000/- रू 
  एक VIVO कंपनीचा 

अँनरॉईड मोबाईल त्याचा 
IMEI NO. मावहत नाही 

त्यात Idea वसम नं. 
9146188209 वक. 

5000/-रू. चा मोबाईल 

वनरंक नमदु ता. िेळी ि वठकाणी यातील वियादी हे वद.19/08/2022 रोजी   ट्रेन  
अमरािती मुंबई एक्सने अमरािती ते शेगाि असा प्रिास करीत 
असताना प्रिासा दरम्यान रे स्टे अकोला येथे रात्री 20.45 िाजता ट्रेन 
आल्यानंतर वियादी यांच्या लक्षात आले की त्यांच्या वखशात ठेिलेला  
एक VIVO कंपनीचा अँनरॉईड मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
चोरून नेला. अशी  वियादी यांची वियाद पोस्टा द्वारे प्राप्त झाले िरून 
कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला.  
fVi - यािेळी  वियादी  श्री जयकुमार शालीमार चांडक यांचे कडुन स्पीड 
पोस्ट द्वारे मोबाईल चोरी झालेबाबत तक्रार प्राप्त झाल्याने  आज रोजी 
बारवनशी रायटर यांनी नमदु गनु्हा दाखल करणेबाबत लेखी अर् ज 
वदल्याने इकडील पो.स्टे.ला आ.क्र.1298/22 वद. 29/08/2022 अन्िये 
प्राप्त झाल्याने गनु्हा दाखल  

HC/ 
752 

पाटील 

06 अकोला 
305/ 2022 
कलम 379 

IPC   
गनु्हा प्रकार   
मोबाईल 

चोरी 

  ट्रेन नं 
11039 
महाराष्ट्र 
एक्स. चे 
जनरल 
कोच 
मध्ये 
चढत 

असतांना 
रे. स्टे. 

मरु्ततजापरु 
चे प्लटँ 
नं. 2 िर 

गाडी उभी 
असतांना 

 

19/08/22 
चे 10.45 
िाजता 

 

01/09/22 चे  
14.40 िाजता 

 

श्रीकांत 
परुुर्ोत्तम 

बनारसे, िय 25 
िर्ण, राह. प्लट 
नं. 51 EWS 

क्िटणर, नंदनिन, 
नागपरु मो. नं. 
8983426228 

अज्ञात 
 

एकुण 19,999/- रू 
 एक वरयलमी X कं. चा 

ब्लल्य ुरंगाचा त्यात वसम नं. 
JIO NO. 

8888799894, IMEI 
NO. 

864428041169077/0
69 कक. 16999/- रु.  चा 

मोबाईल. 
 

वनरंक यािेळी नमदु ता. िेळी ि वठकाणी यातील वियादी  हे वद. 25/8/22 रोजी 
ट्रेन नं 11039 महाराष्ट्र एक्स. चे जनरल कोच मध्ये चढत असतांना रे. 
स्टे. मरु्ततजापरु चे प्लटँ नं. 2 िर गाडी उभी होती. त्या दरम्यान अं. 10:45 
िा. सकाळी सदर ट्रेन चे जनरल कोच मध्ये चढत असतांना कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने वियादी यांचा एक वरयलमी X कं. चा ब्लल्य ुरंगाचा 
मोबाईल. प्रिासी लोकांच्या गदीचा िायदा घेउन मदु्दाम लबाडीने चोरुन 
नेला आहे. अशी  वियादी यांनी रे.पो.स्टे. नागपरु येथे वदले वियाद िरुन 
गनु्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने  कलम 379  IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला  
 fVi - रेल्िे पोवलस स्टेशन नागपरु येथील जा.क्र.4401/22 वद.27/8/22 
अन्िये गनु्याचे कागदपञ ईकडील पो.स्टे.ला आ.क्र.1327/22 
वद.30/08/2022 अन्िये प्राप्त झाल्याने आज रोजी गनु्हा दाखल केला  
 
 

ASI/ 
971 

िडतक
र 



 

 

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  riklh 

vaeynkj 

07 अकोला 
306/ 2022 
कलम 379 

IPC   
गनु्हा प्रकार  
ysMht 

ilZ pksjh    

 ट्रेन 
नं.12105 

विदभण 
एक्स. चे  
कोच S/5 

बथण नं. 
12,15 
िरुन 
रेल्िे 

स्टेशन 
मतुीजापरु  
येथे गाडी 
थांबली 
असता 

.01/09/22 
चे  
06.00िा. 
दरम्यान 

.01/09/22 चे  
18.16 िाजता 

 

 वश्रमती उर्ा 
गोकिद िैद्य िय 
69 िरे् काम-

घरकाम रा. c/o 
स्िानंद िैद्य 

फ्लटँ नं. 204 
िक्रतुंड 

अपाटणमेंट  ड. 
धमाधीकारी 
गल्ली  संघ 

वबल्डींगजिळ 
बडकस चौक 
महाल नागपरु 

440032 
 

अज्ञात 
 

एकुण 15,499/- रू 
 एक लेडीस पसण कथ्या 

रंगाची त्यात  एक 
OPPOकंपनीचा   

 IMEI NO 
865024058466909, 

त्यात वसम jio no 
966546132, 
748588829  

की. 12,999/-रु.चा 
मोबाईल ,आधार काडण, 
पनँकाडण, डेबीटकाडण , 

कँनराबक िडकसचौक 
महाल पासबकु 

कँनेराबकँ बडकस चौक 
महाल नागपरु एक 

घड्याळ, दोन चष्मे रोख 
2500/ रु. चाजणर ि इतर 

सामान   असा एकुण 
15,499/- रु. चा माल 

 

वनरंक यािेळी नमदु ता. िेळी ि वठकाणी यातील  वश्रमती उर्ा गोकिद िैद्य िय 
69 िरे् काम-घरकाम रा. c/o स्िानंद िैद्य प्लट नं. 204 िक्रतुंड 
अपाटणमेंट  ड. धमाधीकारी गल्ली  संघ विल्डींगजिळ बडकस चौक 
महाल नागपरु 440032 ट्रेन नं.12105  विदभण एक्स. चे  कोच S/5 बथण 
नं. 12,15 िरुन  आपल्या पवरिारसह  सीएस-वट ते  नागपरु असा प्रिास 
कवरत असतांना प्रिास दरम्यान वद. 01/9/2022 रोजी सकाळी 06.00 
िा  रेल्िे स्टेशन मतुीजापरु  येथे गाडी थांबली असता  वियादीच्या बथण नं. 
09 िर ठेिलेली एक लेडीस पसण कथ्या रंगाची त्यात मोबाईल 
OPPOकंपनीचा  त्या A 53 colour black मोबाईल आधार काडण , 
पनँकाडण, डेबीटकाडण , कँनराबक िडकस चौक महाल पासबकु 
कँनेराबकँ बडकस चौक महाल नागपरु एक घड्याळ , दोन चष्मे रोख 
2500/ रु. चाजणर ि इतर सामान   असा एकुण 15 ,499/- रु. चा माल 
वियादी यांच्या झोपेचा िायदा घेिनु रे स्टे मतुीजापरु येथे गाडी उभी 
असताना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने  चोरुन नेला. अशी  
वियादी यांनी रे.पो.स्टे. नागपरु येथे वदले िरुन गनु्हा दाखल 
fVi - पो.स्टे. येवथल टबँच्या िाटँ्सअँप िर कागदपत्राचे अिलोकन 
करून  गनु्हा दाखल गनु्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने  
कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  
 

HC/754 
लायबर 

08 अकोला 
307/ 2022 
कलम 379 

IPC   
गनु्हा प्रकार  
ysMht 

ilZ pksjh    

ट्रेन नं. 
22138 
पे्ररणा 

एक्स. चे 
कोच नं. 
B/2 बथण 
नं. 41 

िरुन रे. 
स्टे. 

अकोला 
येथनु 
गाडी 

सटुलेनंत
र 
 

26/08/2022 
चे 06.30 िा. 

दरम्यान 

01/09/2022 
चे  23.26 िा. 

 

अचणना खशुाल 
उपासे, िय 42 

िर्ण,धंदा 
ब्लयटुीवशयन,राह 

प्लाटँ नं. 89 
महादेि मंवदर 

जिळ, 
पािनभुमी, 
सोमलिाडा, 

नागपरु मो. नं. 
9922933021 

 

 एकुण 25,200/- रू 
एक लेडीज पसण काळ्या 

रंगाची कक. 3200/- रु. त्यात 
रोख 1000/- रु., एक जेन्ट्स 

पसण त्यात आधार काडण, 
पनँकाडण, ड्रायव्व्हग लाय, 

SBI चे ATMकाडण, 
व्हक्क्सनेशन सर्तट. सोन्याचे 
कानातील टापँ्स तीन ग्राम 

कक. 15000/-रु, 
आधारकाडण, ड्रा. लाय. दोन 

ATM काडण, मेकअप 
सामान कक. 6000/- रु. 
मोबाईल चाजणर, गागँल, 

असा एकुण 25200/-रु. चा 
माल 

 

वनरंक
  

 यािेळी नमदु ता. िेळी ि वठकाणी यातील वियादी या वद. 25/8/22 रोजी ट्रेन नं. 
22138 पे्ररणा एक्स. चे कोच नं. B/2 बथण नं. 41 िरुन सरुत ते नागपरु असा 
प्रिास करीत असतांना प्रिासा दरम्यान वियादी  ि त्यांचे पती 11:30 ला जेिन 
करुन झोपले असता मी माझी  लेडीज पसण माझ्याच बथणिर ठेिनु झोपली माझी 
झोप वद. 26/8/22 रोजी चे सकाळी 06:30  िा उघडली तेव्हा पावहले असता 
लेडीज पसण वदसनु आली नाही. त्यानंतर लगेच एक तासानंतर रे. स्टे. बडनेरा 
आले. माझी एक लेडीज पसण काळ्या रंगाची कक. 3200/- रु. त्यात रोख 1000/- 
रु., एक जेन्ट्स पसण त्यात आधार काडण , पनँकाडण, ड्रायव्व्हग लाय. , SBI चे 
ATMकाडण, व्हक्क्सनेशन सर्तट. सोन्याचे कानातील टापँ्स तीन ग्राम कक. 15000/-
रु, आधारकाडण, ड्रा. लाय. दोन ATM काडण, मेकअप सामान कक. 6000/- रु. 
मोबाईल चाजणर, गगल, असा एकुण 25200/-रु. चा माल असलेली पसण आतील 
सामानासह कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने माझे झोपेचा िायदा घेिनु रेल्िे स्टेशन 
बडनेरा येण्याचे 1 तास अगोदर चोरुन नेली. अशी  वियादी यांनी रे.पो.स्टे. नागपरु 
येथे वदले वियाद िरुन गनु्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने  कलम 
379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल.    
fVi -  रेल्िे पोवलस स्टेशन नागपरु येथील जा.क्र.4403/22 वद.27/8/22 अन्िये 
गनु्याचे कागदपञ ईकडील पो.स्टे.ला आ.क्र.1328/22 वद.30/08/2022 अन्िये 
प्राप्त झाल्याने आज रोजी GD 752पाटील यांनी दाखल करणे कामी वदले िरुन 
गनु्हा दाखल केला  

. HC 
799 
मनस्का
र 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 01-09-2022  

  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 01-09-2022 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 01-09-2022 

  

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 01-09-2022 

  

 

 

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 cMusjk fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 ukxiwj 259@2022 dye 328] 379  

Hkk-n-oh  
fn- 01@09@2022 ps 19-50 ok-  मोहम्मद मजबलु िल्द कुतुब अली  िय  40 रा करबला टोला ग्राम उदगरा वजल्हा वकशनगंज वबहार  

जवहरूद्दीन िल्दसमसदु्दीन   िय - 45 रा ईकलचा ता ईस्लामपरु वज उत्तर वदनापरु पश्चीम बंगाल 

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-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 


