
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  11@02@2020   

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 ukxiqj 

.190/2020 
कलम 379 

 IPC 
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

रे.स्टे. नागपरु 
येथील 

सेकंडक्लास 
बकुींग 

ऑफीस मध्ये 
ततकीट 

काऊंटर नं. 3 
वरुन 

 

11/02/2020 
12:48 वा. 

 

11/02/2020 
17:51 वा. 

 

मोहन तकशनचंद्र 
रंगलानी, वय 49 
वषे, रा. वाडड नं. 
6, तचत्रगपु्त नगर 
पंचमखुी हनमुान 
मंदीर के पास 

बालाघाट (म.प्र.) 
मो नं. - 

7000364284 

अज्ञात 
 

,dq.k  7]400 : 

एक IM Redmi SA कं. 
चा गोल्डन रंगाचा मोबाईल 

त्यात तसम Jio 
9424376278, Idea 
9827198977, IMEI 

No. 
868372034245427/35, 

94 कक. 7400/- रु. चा 
 

तनरंक  नमदु ता. वेळी व ठीकाणी यातील तफयादी हे 
रे.स्टे. नागपरु येथील सेकंडक्लास बकुींग 
ऑफीस मध्ये ततकीट काऊंटर नं. 3 वर MST 
ततकीट काढत असतांना कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने तफयादी यांचे शटडच्या तखशातील एक 
IM Redmi SA कं. चा गोल्डन रंगाचा 
मोबाईल मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले बाबत 
तफयादी यांचे तफयाद वरुन सबब अपराध 
कलम 379 भा द वी प्रमाणे दाखल  
तफयादी हे स्वत: पो स्टे ला येवनु चोरीची लेखी 
तफयाद तदले गनु्हा दाखल करण्यात आला. 
 

HC/59 
वासतनक 

2 o/kkZ 

92@2020 

dye 379  

Hkk n oh 

xqUgkizdkj  

ilZ pksjh 

xkMh uacj 

58808 

cYgkj”kkg& 

xksanh;k 

iWUlstj e/;s 

p<rs osGh js 

LVs 

cYgkj”kkg 

IykV QkWeZ 

ua&01 

09-02-2020 

05@10 ok 

njE;ku 

11@02@2020 

ps 00-15 ok 

lkS-lkjhdk egsanz 

cko.ks o; 33 

jkg&Mok?kksVh]l

Md vtZq.kh-ft-

xksnh;k- 

vKkr ,dq.k  45]000 : 

,d ika<jh ilZ R;kr 

jks[k 45]000@:- vlk 

,dqu 45]000@: pk 

eky- 

fujad ojhy rk osGh o fBdk.kh fQ;kZnh et gs 

ueqn js-LVs cYgkj”kkg ;sFkqu oMlk ;sFks tkus 

djhrk ueqn xkMhr IykV QkeZ ua&01 oj 

p<r vlrkauk izok”kh yksdkaps xnhZpk 

Qk;nk ?ksMu R;kph ilZ vkrhy jks[k lg 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus xnhZpk Qk;nk 

?ksoqu pks:u usys o:u ueqn xqUgÓkps 

dkxi= nqj{ks= cYgkj”kkg ;sFkqu Vikyk }kjs 

izkIr >kkY;kus ueqn xqUgk nk[ky djU;kr 

vkyk-  

lQkS@ 

284 

jkeVsds 

3 o/kkZ 

93@2020 

dye 379  

Hkk n oh 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

Vsªu 

ua&12722 

n{khu ,Dl 

ps leksjhy 

tujy dksp 

e/;s js-LVs 

cYgkj”kkg 

;sfFky IykV 

QkeZ ua&05 

oj xkMhr 

p<rs osGh 

08-08-2020 

22@00 ok- 

njE;ku 

11@02@2020 

ps 14@01 ok 

izse deykdj 

ekFkudj]o; 19 

o’ksZ]jkg& cs?kj 

oLrh f”kokth 

uxj jktqjk-ft- 

panziqj- 

eks-8888707730 

vKkr ,dq.k  9]996 : 

,d jsMeh uksV 8 

daiuhpk dkGÓk jaxkpk 

eksckbZy R;kr vk;Mh;k 

da0pk fle&9168528541] 

fc,l,u,y fle& 

9420691363IMEINO& 

867510049596976@84 

fder&9998@: pk 

eky 

fujad ojhy rk osGh o fBdk.kh fQ;kZnh etdqj gs 

ueqn Vsªu us isij nsU;k lkBh js-LVs 

fldanjkckn tkU;klkBh js-LVs cYgkj”kkg 

;sfFky IykV QkeZ ua 05 oj ueqn xkMh 

vkyh vlrk R;kpk leksjhy tujy dksp 

e/;s p<rd osGh fQ;kZnh ;kps iWUV P;k 

f[k”;krhy ueqn o.kZukpk eksckbZy xnhZpk 

Qk;nk ?ksMu dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

pks:u usys vkgs ueqn xqUgÓkps dkxi= 

nqj{ks= cYgkj”kkg ;sFkqu Vikyk }kjs izkIr 

>kkY;kus ueqn xqUgk nk[ky djU;kr vkyk 

iks-

gok@531 

guors 



4 o/kkZ 

94@2020 

dye 379   

Hkk n oh 

xqUgkizdkj  

VªkWyh cWx  

pksjh 

Vsªu ua 12105 

fonHkZ ,Dl 

ps dksp ua & 

,l@10 cFkZ 

ua&65]66 

o:u js-LVs 

o/kkZ ;sFks 

xkMh Fkkacyh 

vlrk- 

07-02-2020 

07@28 ok 

njE;ku 

11@02@2020 

ps 14@26 ok- 

Lo:Ik panz”ks[kj 

xMMe o; 31 

o’ksZ] /kank& p’ek 

nqdku] 

jkg&xksGhckj 

pkSd ikpikoyh 

jksM] ukxiqj- eks 

ck&982384039

2- 

vKkr ,dq.k  13]600 : 

,d fOg-,k;-fi- da pk VªkWyh 

cWx fder& 11]000@: 

R;kr ,d fiad jaxkph 

ysMht ilZ R;kr esdi 

lkeku o jks[k 

jDDe&2600@:] tqus 

okijrs diMs]nksu tksM 

“kVZ&iWUV]nksu ysMhT 

VkWi]nksUk yWxht],d fioGÓk 

jaxkph fV”kVZ o nqljh 

Qqyckgh yk;uhax Vh 'kVZ 

vlk ,dq.k&13600@:-  

fujad ojhy rk osGh o fBdk.kh fQ;kZnh etdqj gs 

ueqn Vsªu js-LV- Bk.ks rs ukxiwj vlk izokl 

djhr vlrkauk izoklknjE;ku ueqn o.kZukph 

VkWyh cWx R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksmu vkrhy 

lkekuklg pks:u usyh- ueqn xqUgk nk[ky 

djU;kr vkyk  

xqUg;kps dkxni= js-iks-LVs ukxiqj ;sFkqu 

vkY;kus xqUgk nk[ky 

iksgok@ 

396 Vkys 

5 . बडनेरा 

73/2020कलम 

379 भा.द.वी  

xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 

टे्रन  हावडा मबंुई 

मेल एक्स मध्ये 

रे.स्टे.बडणेरा 

येथनु चढत 

असताना 

.23/01/2020 

18.00वा. 

दरम्यान. 

 

11/02/2020 

14.40वा. 

 

वैभव अभभमन्य ु 

पल्हाडे  वय  25 

वर्ष,धंदा- भिक्षण  

रा. जवला ता.िेगाव 

भज.बुलढाणा  मो नं. 

9373634354 

 

अज्ञात 

 

,dq.k  11]999 : 

एक  REDMI NOTE  7 S  

लाल रंगाचा मोबाईल त्याचा 

IMEI NO.  

865179042374336,   

865179042374344   त्यात 

IDEA  भसम  नं. 

8605847994,  JIO NO. 

8208922232  भकं.11999 

 

भनरंक  

 

याभतल भियाषदी ह े भद   23/01/2020  रोजी  रे स्टे  

बडणेरा ते  िेगाव  असा प्रवास  करणे करीता टे्रन  

हावडा मबंुई मेल एक्स मध्ये रे.स्टे.बडणेरा येथनु चढत 

असताना   मोबाईल पँन्टच्या भििात ठेवलेला मोबाईल 

प्रवािी लोकांच्या गदीचा िायदा घेऊन  कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम व लबाडीने चोरून नेला अिा 

प्राप्त भियाषद वरून मा.PSO सो यांच्या आदेिाने कलम 

379  IPC प्रमाणे नंबरी गुन्हा दािल करण्यात आला.  

रे, पो. स्टे. अकोलाजा.कं्र266/2020 भद.24/01 /2020 

अन्वये गुन्याचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाले वरुन  

गुन्हा दािल करण्यात आला 

 

 

HC/ 

1027 

कांबळे 

6 बडनेरा 

.74/2020 

कलम 379 

भा.द.वी  

xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 

टे्रन नं.12810 

हावडा मेल 

एक्स चे कोच नं. 

A/1 च्या बथष 

नं.33 वरून स्टे 

बडनेरा येणेपवुी 

 

27/01/2020 

17.56वा. 

दरम्यान. 

11/02/2020 

15.18वा. 

 

सौ.प्रमीला तन्ना 

भबपीन तन्ना  वय 

64वर्ष, धंदा-गहृीणी 

रा.69-New Rani 

Road नं.03 पद्मा 

जमिेदपरु झारिंड  

मो नं. 

9204763241 

 

अज्ञात 

 

,dq.k  11]000 : 

एक VIVO 1727 कंपनीचा 

काळ्या रंगाचा मोबाईल त्याचा 

IMEI NO 

868888033765693  त्यात 

JIO भसम नं.9204763241  

भकं.11000 रु,चा मोबाईल 

 

भनरंक  

 

याभतल भियाषदी  या  भद. 27/01/2020 रोजी आपल्या 

पतीसह टे्रन नं.12810 हावडा मेल एक्स चे कोच नं. 

A/1 च्या बथष नं .33 वरून टाटा नगर ते मुंबई  असा 

प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान भियाषदी यांना 

झोप लागली रे स्टे बडनेरा येणेपवुी भियाषदी यांची झोप 

उघडली तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने त्यांचा एक मोबाईल त्यांच्या झोपेचा 

िायदा घेवनू मदु्दाम लबाडीने  चोरून नेला अिा प्राप्त 

भियाषद वरून मा.PSO सो यांच्या आदेिाने कलम 379  

IPC प्रमाणे नंबरी गुन्हा दािल  

रे,पो.स्टे.अकोलाजा.कं्र.313/2020भद.28/01/2020अ

न्वयेगुन्याचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाले वरुन गुन्हा 

दािल करण्यात आला 

WHC/ 

1019 

इगंळे 



7 बडनेरा 

.75/2020 

कलम 379 

भा.द.वी  

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

टे्रन DN 

नवजीवन एक्स 

चे माभगल 

जनरल कोच 

मधनू 

रे.स्टे.बडनेरा 

येथनु गाडी सरुु 

होताच 

.07/02/2020 

वेळ नमदु नाही. 
11/02/2020 

21.55वा. 

 

परिरुाम गोपाल 

चव्हाण वय 19 वर्ष, 

रा. म.ुपो.राजंदा ता. 

बाभिषटाकळी भज. 

अकोला 

मो.नं.976579330

1 

अज्ञात 

 

,dq.k  9]799 : 

एक भनळ्या रंगाचा रेडमी नोट 

7S कं.चा मोबाईल त्याचा 

IMEI 

NO.861261041715497, 

861261041715505  त्यात 

Idea भसम 

नं.7410102259,भकं. 9799/- 

रू, असा एकूण 9799/- चा 

मोबाईल 

 

भनरंक  

 

यातील भियाषदी ह ेभद 07/02/2020 रोजी टे्रन DN 

नवजीवन एक्स चे माभगल जनरल कोच मधनू रे .स्टे. 

अकोला ते  वधाष असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 

दरम्यान रे.स्टे. बडनेरा येथनू गाडी सरुू होताच भियाषदी 

यांचा एक भनळ्या रंगाचा रेडमी नोट 7S कं.चा मोबाईल 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने  चोरून 

नेला.अिा प्राप्त िीयाषद वरुन अप.क्र.75/2020कलम 

379 भा.द.वी प्रमाणे गुन्हा दािल  

रे.पो.स्टे.अकोला येथील FIR NO-0087/2020अन्वये 

दािल होवनु जा. कं्र. 457/2020भद. 

09/02/2020तसेच इकडील आ. कं्र. 142/2020 

भद.11/02/2020 अन्वय े गुन्हयाचे कागदपत्र टपालान े

प्राप्त झाल्याने गुन्हा दािल करण्यात आला 

 

HC/217 

िारोडे 

8 vdksyk 

.92/20  

कलम 379  

IPC  

xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh   

टे्रन  नं. 02485 

नांदेड ते 

भनजामदु्दीन 

स्पेिल एक्स  चे 

कोच नं. S/1 

बथष नं. 17 वरून 

रे.स्टे.अकोला 

येथनु 

 

 07/02/2020  

05.00 वा  

दरम्यान 

 11/02/2020  

00.19  वा 

िरद मधसुदुन तारे 

,वय 62 वर्ष, 

रा.पलाँट नं. 02, 

साई भवहार काँलनी 

अकोली रोड 

साईनगर अमरावती 

.मो 

नं.9421714044 

 

अज्ञात 

 

,dq.k  9]990 : 

एक VIVO कं.चा  काळ्या 

रंगाचा  मोबाईल  माँ.नं. Y-53  

IMEI 

NO.866203036915919  

त्यात भसम IDEA -

7038131963  भकं. 9990/-

रूचा मोबाईल. 

 

भनरंक            वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील  भियाषदी  ह े टे्रन  नं. 

02485 नांदेड ते भनजामदु्दीन स्पेिल एक्स  चे कोच नं. 

S/1 बथष नं. 17 वरून नांदेड ते अकोला असा प्रवास 

करून रे.स्टे.अकोला येथे 05.00 वा माझी लाल रंगाची 

बँग माझ्या बथषवर ठेऊन मी बाथरूम ला गेलो व माझ्या 

गैरहजेरी चा िायदा घेऊन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

माझी बँग ची चैन उघडुन माझा एक VIVO कं.चा  

काळ्या रंगाचा  मोबाईल  मदु्दाम व लबाडीने  चोरून 

नेला  असे लेिी भदले वरून कलम 379  IPC प्रमाणे 

गुन्हा दािल  

रे.पो.स्टे.बडणेरा येथील जा.क्र. 344/2020  

भद.07/01/2020   ईकडील आ.क्र.  157/2020 

भद.01/02/2020 अन्वये गुन्याचे कागदपञ आननु हजर 

केल्याने 

 

ASI/988 

मरापे 

9 vdksyk 

.93/20 कलम 

379 IPC  

xqUgkizdkj  

VªkWyh cWx  

pksjh 

टे्रन 

नं.12859भगतां

जली एक्स चे  

कोच 

नं.A/1बथषनं.38 

वरून 

रे.स्टे.अकोलाये

थनु गाडी 

सटुल्यानंतर 

लक्षात आल.े 

23/01/2020  

15.20  वा 

दरम्यान 

 

  11/02/2020  

10.57  वा 

श्री. लक्ष्मणप्रधान 

S/o भदनेि 

चंद्रप्रधानवय 24 

वर्ष, रा.चॉढमारी 

वाडष नं 1. 

पो.स्टेचक्रधरपरु 

भज.प. 

भसंहभमु(झारिंड)मो 

नं. 7558203877 

 

अज्ञात 

 

,dq.k  80]000 : 

एक  भनळ्या रंगाची एररस्टोकाटष 

कं.चा ट्रॉलीबॅग त्यात 

हाडषभडक्स, ग्रो प्रो कॅमेरा, 

ररंगलाईट, कपडा, परफ्यमु, 

चष्माअसा एकूण 80,000/-रू 

चा माल. 

 

भनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील  भियाषदी   ह े भद 

23/01/2020 रोजी  टे्रन नं.12859 भगतांजली एक्स चे  

कोच नं. A/1बथष नं.38 वरून रे.स्टे.दादर ते चक्रधरपरु 

असा प्रवास करीत असताना प्रवासादरम्यान भियाषदी 

यांना झोप लागली असता रे.स्टे.अकोला येथनु गाडी 

सटुल्यानंतर त्यांना जाग आल्यावर त्यांचे लक्षात आले 

की, त्यांचा एक  भनळ्या रंगाची एररस्टोकाटष कं.चा 

ट्रॉलीबॅग  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  भियाषदी यांचे 

झोपेचा िायदा घेवनू मदु्दाम व लबाडीने  चोरून नेला  

असे लेिी भदले वरून कलम 379  IPC प्रमाणे गुन्हा 

दािल  

ek- पोलीस अधीक्षक कायाषलय लोहमागष नागपरु  

येथील जा.क्र. 868/2020  भद.06/02/2020  ईकडील 

आ.क्र. 192/2020 भद.11/02/2020 अन्वये गुन्याचे 

कागदपञ आननु हजर केल्याने 

HC/647 

पठाण    



 

 

 

 

 

 

 

 

10 vdksyk 

.94/20 कलम 

379 IPC  

xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 

- टे्रन कुलाष 

िालीमार एक्स 

चे माभगल 

जनरल कोच 

मधनू 

रे.स्टे.अकोला 

PF No 2 वरून 

गाडीत चढत 

असतांना. 

 

11/02/2020  

09.00 वा  

11/02/2020  

12.06  वा 

मोम्मद जावेद 

मोम्मद ईलीयास  

वय 20वर्ष, धंदा-  

मजरुी रा. सोलासो 

पलॉट गल्ली नं 5 

िेमस बेक्री जवळ 

अकोट िैल 

अकोला  मो 

नं.9823360949 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 13]999 : 

एक भनळ्या  रंगाचा MI रेडमी 

नोट 6 प्रो कं.चा मोबाईल त्याचा 

IMEI 

NO.863309044908953, 

863309044908961, त्यात 

Airtel भसम नं 7249831356, 

Vodafoneभसम 

नं.7276777072,भकं. 

13999/- रू, असा एकूण 

13999/- चा मोबाईल 

 

भनरंक याभतल भियाषदी ह ेभद 11/02/2020  रोजी टे्रन कुलाष 

िालीमार एक्स चे माभगल जनरल कोच मधनू रे.स्टे. 

अकोला ते मभुतषजापरू असा प्रवास करणे करीता 

रे.स्टे.अकोला PF No 2 वरून गाडीत चढत असतांना 

भियाषदी यांचा पॅन्टच्या भििात ठेवेलेला  एक भनळ्या  

रंगाचा MI रेडमी नोट 6 प्रो कं.चा मोबाईल कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने गभदषचा िायदा मदु्दाम लबाडीने  चोरून 

नेला बाबत त्यांनी भदले तोंडी भियाषद वरून  कलम 379  

IPC प्रमाणे गुन्हा दािल करण्यात आला  सदर 

गुन्याचा तपास HC/64 ध्यारे  ह ेकरीत आहते 

भियाषदी नामे मोम्मद जावेद मोम्मद ईलीयास यांनी  पो 

स्टे ला तोंडी तक्रार भदले वरून   

HC/64 

ध्यारे   

11 vdksyk 

95/20 कलम 

379 IPC  

xqUgkizdkj 

esckbZy  

pksjh 

रे.स्टे.अकोला चे 

बुभकंग ऑभिस 

मधनू 

.11/02/2020 

05.30 वा. 

  11/02/2020 

13.12  वा 

दत्तात्रय योगानंद 

गवळीवय 54वर्ष, 

धंदा- िेती रा.पातूर 

नन्दापरू ता.भज 

अकोलामो 

नं.9766006326, 

9922307900 

 

अब्दलु 
साजीद 
अब्दलु 

रफीक वय 
22 वर्ष 

रा.परुपपडी
त कॉलनी 

अकोट 
फैल 

अकोला  
vVd fn- 

11/02/2020 
चे  17.55 वा 

,dq.k  14]000 : 

एक काळ्या  रंगाचा रेडमी नोट 

7 प्रो कं.चा मोबाईल त्याचा 

IMEI 

NO.861934047943913, 

861934047943921,त्यात 

Airtel भसम नं. 

9766003390, JIOभसम 

नं.9766670597,भकं. 

14,000/- रू, असा एकूण 

14,000/- चा मोबाईल 

 

ueqn 

izek.ks 
याभतल भियाषदी ह ेभद 10/02/2020  रोजी टे्रन  नं  

12113 गरीबरथ एक्स मधनू रे.स्टे. पणेु ते अकोला असा 

प्रवास करून भियाषदी यांना रे.स्टे मभुतषजापरू येथे जाणे 

असल्याने रे.स्टे.अकोला चे बुभकंग ऑभिस मध्ये भतभकट 

काढत असतांना भियाषदी यांच्या िटषच्या भििात 

ठेवेलेला  एक काळ्या  रंगाचा रेडमी नोट 7 प्रो कं.चा 

मोबाईल  ueqn vVd vkjksihus गभदषचा िायदा 

मदु्दाम लबाडीने  चोरून नेला vlrk M;qVhojhy 

deZpkjh ;kauh vjkihl idMqu js-iks-LVs yk 

vkuqu gtj dsys o:u तोंडी भियाषद वरून  

कलम 379  IPC प्रमाणे गुन्हा दािल  

भियाषदी नामे दत्तात्रय योगानंद गवळी यांनी  पो स्टे ला 

तोंडी तक्रार भदले वरून   

 

HC/1024 

अवचार   



Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  

 

YkksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

 

 ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghr 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

                                                                  

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih 

 

feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 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 

1 अकोला अप क्र 95/2020 कलम 379 IPC 11/02/2020 चे  17.55 वा अब्दलु साजीद अब्दलु रफीक वय 22 वर्ष रा.परुपपडीत कॉलनी अकोट फैल अकोला  

v- 

dz 

 

 

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o dye exZ ?kM 

tkxk 

exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

er̀dkps uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynk

j 01 -bZrokjh eXkZ dz 

04@19dye 

174 QkS-tk 

js LVs 

dkeBh 

fd.eh 

1115@14 

toG 

11-02-2020  

00-05 ok 

iwohZ 

11@02@2020 

13-00 ok 

vkWu M;qVh 

DYSS jsYos 

LVs’ku dkeBh 

eksehr rkjkpan 

oklfud  o; 30 

o"kZ jk- dkeBh  

ojhy rkj[ksl osGh o fBdkuh ;krhy e;r ble gk 

dks.kR;krjh /kkoR;k jsYos xkMhus dVwu ej.k ikoyk 

vkgs  

Iksgok 

362 

baxksys  

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 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


