
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  20@06@19 

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 brokjh 

112@19 

dye 379 

Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

fcykliqj 

brokjh 

f’koukFk 

,Dl- ps 

dksp ua-

,l@4dksp 

e/;s 

dGeuk  rs  

brokjh 

njE;ku 

20-06 19 

07%20 ok-  

20-06-19 

14%01 ok 

egEen jmQ valkjh 

eks- eqLrQk valkjh 

o; 32 jk- IykV 

ua- 87 ns’kikaMs 

ysvkmV  o/kZeku 

uxj ukxiqj eks-ua- 

9823910432 

vKkr ,dq.k 12]005:  

,d ysMht ilZ R;kr 

fooks daiuhpk eks- 

ika<&;k jaxkkpk ekWMy 

u- ok; 55,y R;kr 

fle ftvks- ua- 

8329492386 

,vjVsy 

9766521158 vk; 

b ,e vk; u-

8625880354147

97 dh- 10555@ o 

,d NksVk ilZ R;kr 

1450@:- ernku 

dkMZ pkoh vlk ,dqu 

12005@: pk eky 

fujad लयीर तायखेव लेऱी ल ठिकाणी मातीर 

फपमाादी ह्मा नभदु टे्रन ने xksfn;k  rs brokjh 

vlk प्रलाव कयीत अवता प्रलावा दयम्मान ये 
LVs-  dGeuk  rs  brokjh njE;ku  fQ;kZnh ;kaP;k 

iRuhph  xkMhe/;s vMdohysyh ysMht ilZ vkrhy 

lkekuklg  dks.khrjh vKkr pksjV;kus गदीचा 
पामदा घेलनु भदु्दाभ रफाडीने  pks:u usys 

फाफत फपमाादी माांनी ये ऩो स्टे yk- ;soqu ys[kh  

फपमााद ठदर ेलरुन वफफ अऩयाध करभ 379 

बादवल प्रभाणे गनु्शा दाखर केरा 

Ikks-gok 

968 

Bkdqj 

2 ukxiqj 

940/19   
कलम  379  

IPC 
xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन सेवाग्राम 
एक्सचे 
मागील 
जनरल 

कोचमधनु 
रेस्टे नागपरु 

 

20.06.2019 
06.10 वा. 

 

20/06/19 
06.10 वा 

 

शशीकला संपतराव 
भसुी वय 28 धंदा -
टटचर रा. लोट्स 2 

गेटके पास आमनोस 
चचच के पास 

शांतीनगर टवजयवाडा 
आ.प्र. 

मोनं.7801079913 
 
 

अज्ञात ,dq.k 10]000:  

एक गुलाबी बगॅ त्यात 
तीन नटवन टजन्स ,t 
शटच,टतन सलवार सटु 

एकुन टक. 9200 रु ,रोख 
800 रु व इतर सामान.व 

लाल रंगाची त्यात 
खाण्याटपण्याचे सामान 
असा एकुन 10000 रु चा 

टनरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व टिकाणी यातील 
टियादी हे नवटजवन एक्सने टवजयवाडा ते वधा प्रवास 
करुन सकाळी सेवाग्राम एक्सने वधा ते नागपरु असा 
प्रवास कटरत असतांना प्रवासा दरम्यान टियादी यांनी 
मागील जनरल कोचमध्ये िेवलेली बगॅ  रेस्टे नागपरु येथे 
गाडी आल्यानंतर घेणे करीता गेल े असता टमळुन आली 
नाही. ती कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने त्याचे गैरहजेरीचा 
िायदा घेवनू त्यांची वरील नमदु वणचनाची बगॅ आतील 
सामानासह  मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेल े 

Ikks-gok 

181 

ckcj 

3 ukxiqj 

941/19   
कलम  379 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  
 

रे स्टे नागपरू 

PF No 1 
वरील नवीन 

वेटींग 

हााँलमधनू 

 

17/06/19  
वेळ नमदू 

नाही 

 

20/06/19 
12.05 वा 

 

केशव मारोती सुपारे  

वय 19 वषष धंदा  

शशक्षण  रा. पलााँट नं 

124 कटरे हाउशसंग 

टाकळघाट बुटीबोरी 

नागपरू मोबा.नं.  

7350878517 

अज्ञात ,dq.k 12999:  
एक मोटोरोला कं चा 

मोबाआल त्यात शसम नं. 

Idea 7350878517 
imei no 

358952060407632
/40की.  12999/ रू चा  

माल. 

 

टनरंक 
 

शियाषशद  हे दौंड ते नागपरू  ऄसा प्रवास करून बुटीबोरी 
येथे जाणेकररता गाडीला वेळ ऄसल्याने ते रे स्टे नागपरू 

PF NO 1 वरील नवीन वेटींग हााँल मध्ये झोपले ऄसता 
वररल वणषनाचा मोबाआल  कोणीतरी ऄज्ञात चोरटयाने त्यांचे 

झोपेचा िायदा घेवुन  मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेला. वरुन 

सबब ऄप. कलम 379 IPC प्रमाणे  गुन्हा दाखल  

शियाषदी स्वतः पो.स्टे ला येवुन चोरीची लेखी तक्रार 

शदल्यावरुन  गुन्हा दाखल  . 

 

Ikks-gok 

181 

ckcj 



4 ukxiqj 

945/19   
कलम  379  

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

 
 

रे स्ट ेनागपूर 
सकंेड क्लास 
बुकींग 
हााँलमधून 

18.06.19  
17.00 वा. 

 

20.06.19  
20.00 वा. 

 

आशिष शवष्णुजी 

गोतमारे वय 29वषष, 

रा. वाडष न.ं3 घोराड 
तह कळमशे्वर शज 

नागपूर 

मो.न.ं9766022812 
1 

अज्ञात 
 

,dq.k 12]390:  
एक साँमसंग गाँलक्सी 

J6 कं चा मोबाईल शनळे 

रंगाचा IMEI no 

3535601008234515, 
353561100823453, 

Airtel no 
9665254458 शकं 

12390/- रू चा माल 

टनरंक 
 

यातील शियाषदी हे आग्रा यथूेन नागपूरला कंपनीच े

कामाशनमीत्य आले. कळमशे्वर जाण े कररता गाडी 
नसल्यान े त े सकंेड त्लास बुकींग हााँलमध्य े झोपल े
असता कोणीतरी अज्ञात चोरटयान ेत्यांच ेझोपचेा िायदा 
घवूेन चाजजगंला लावललेा मोबाईल मुद्दाम लबाडीन े

चोरुन नलेा. वरुन सबब अप  कलम 379 IPC प्रमाण े

दाखल करुन सदर गुन्ह्याची वदज ररपोटष मा JMFC रेल्व े

कोटष नागपूर रवाना. सदर गुन्ह्याच े कागदपत्र पुढील 

कायषवाही कामी मा.PSoसो यांच ेपशेित ठेवण्यात आल े

आहे. 
 

Ikks-gok 

181 

ckcj 

5 o/kkZ 

488@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh  

 

 

xkMh ua 

18422 

vtesj iqjh 

,Dl ps dksp 

au ,@1 cFkZ 

ua 06 o:u 

jsLVs o/kkZ 

15@06@19  

20-10 ok  

20@06@19  

00-05 ok 

ujsanz ukjk;.k 

xksykbr o; 40 o’kZ 

jk Hkqrs”oj uxj 

egky ukxiqj 

vKkr ,dq.k 17]200:  

,d dkG;k jaxkph  cWx 

fd 1700@#  R;kr 

euhilZ R;kr 03 

,Vh,e dkMZ “kqt 

500@#  jks[k 

15000@#  vlk 

17200@# pk eky 

 

टनरंक 
 

;krhy fQ;kZnh gs  ueqn xkMhus vkcqjskM rs ukxiqj 

vlk izokl djhr vlrkauk jsLVs o/kkZ ;sFks R;kps 

ukryx R;kuk HksVus djhrk vkys vlrk rs dkspps 

[kkyh vkys vlrk R;kps xSjgtsjhpk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pskjV;kus ueqn cWx  ueqn lkekuklg 

psk:u usys ckcr jsiksLV sukxiqj ;sFks rdzkj fnys o:u 

dkxni= tkdz3947@19 fn 18@06@19 vUo;s izkIr 

>kys o:u ueqn xqUgk nk[ky  

iskgok 

192 

?kksMdj 

6 o/kkZ 

489@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh  
 

 

xkMh ua 12850 

iq.ks fcykliqj 

,Dl ps dksp 

au ,l@6 cFkZ 

ua 63 o:u 

jsLVs o/kkZ ;sFkqu 

xkMh lqVys 

aurj 10 

ehuhVkauh 

15@06@19  

osG ueqn 

ukgh 

20@06@19  

00-10 ok 

fgrs”k txnh”k ;sys o; 

27 o’kZ  jk vuar uxj 

ukxiqj 

vKkr ,dq.k 36]000:  
,d dkWyast cWx R;kr ,p 

ih da  yWiVkWi fd 

35000@#  psd cqd 

iklcqd vksG[ki= diMs 

fd 1000@#  vlk 

36000@# pk eky 

टनरंक 
 

;krhy fQ;kZnh gs  ueqn xkMhus iq.ks rs ukxiqj vlk izokl 

djhr vlrkauk R;kkps >ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr 

pskjV;kus ueqn cWx  ueqn lkekuklg psk:u usys ckcr 

jsiksLV ukxiqj ;sFks rdzkj fnys o:u dkxni= tkdz 

3948@19 fn 18@06@19 vUo;s izkIr >kys o:u ueqn 

xqUgk nk[ky  

 sikgok 

136 FkkVs 

7 cMusjk 

436@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

??????????  ????..  

1188003300  ????   

??????????????   ???????? ..  

????????????   

????????   ????????   

????????   ????????????  

????..????????..????????????  ????  

????..????????..  ????????????   

??????????????   

  

  
  

..1199//0066//1199    

1188..0000  ????..  
2200//0066//1199    

1133..3344????  

??????????   ??????????????  ????????????????  

???? --4455????????,,  ????????--??????????   

????..??????????   ??????   ????????????   

????????????   ??????????  ??????????   ????   

????????   ????????  ????????????  ??????   

????????????   

???? ..????..--  99009966008844330055  

???????????? 
,dq.k 8990:  

????   OOPPPPOO  ??????????????   

???? ..????..  AA//3355  ????????????????  
????????????  ????????????   ??????????????????  

aaddiiaa  ??????   ????..  

88330088553355338866,,  BBSSNNLL  

??????   ????--99440033558888448844,,  

IIMMEEII  NNOO..  

886677771100004400000066885566    

??????????   88999900  //--  ??????????????       

शनरंक  ????????????  ??????????   WWNNKK//11001188  ????????..???? ..  ??????????  ??????????  ??????   ??????????????   

????????????????  ????????--  ??????????   ??????????????  ????????????????  ???? --4455????????,,  ????????--??????????   

????..??????????   ??????   ????????????   ????????????   ??????????  ??????????   ????   ????????   ????????  
????????????  ??????   ????????????   ????????????  ????????????     ????????????   ????      ????????????       ??????     

????????????  ????????   ????????   ??????????  ????..  1188003300  ????   ??????????????   ????????   

????????????   ????????   ????????   ????????   ????..  ????????  ..????????????  ????  ????..  ????????  ..????????????   

??????????????    ??????????????     ??????????????   ????????????  ??????????????????  ??????????????  ??????????   

??????????  ????????????????  ??????????  ????????????    ??????????   ??????????????  ????   

OOPPPPOO??????????????   ????????????   ??????????????  ??????????????   ??????????   ????????   ????????   

????????  ??????????????  ????????   ??????   337799  ??????????   ??????????????  ????????????  ????????     

HHCC//  

11002222  
??????????     



8 vdksyk 

541/19 
कलम 379 

भा.द.शव 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

टे्रन 11039 

महाराष्ट्ट्र एक्स 

चे कोच 

नं.S2 बथष 

नं.60  

रे.स्टे.ऄकोला 
येथुन गाडी 

सुटताच 

5शमनीटांनी 
लक्षात अले 

16/06/19  
12.34  वा. 

20/06/19 
00.06 वा 

शवक्की राजेंन्र कंुभारे 

वय-22 वषष धंदा-
प्रााँपटी माकेटींग 

रा.शसंधी राजेंन्र वाडष 

ता.सेलु शज.वधाष मो 

नं.9309193216 

ऄज्ञात ,dq.k 10]000:  
एक शहरव्या रंगाची लगेच 

बाँग त्यामध्ये रोख 

10,000/-रू तसेच SBI 

ATM काडष, पाँन काडष, 
जुने वापरते कपडे चार 

जोडी ऄसा एकुण 

10,000/- रू.चा माल 

शनरंक वरील ता. वेळी ठीकाणी यातील शियाषदी  हे नमुद टे्रन ने 

नमुद कोच व बथष वरून रे. स्टे. जळगाव ते पुलगाव ऄसा 
प्रवास  करीत ऄसताना प्रवासा दरम्यान शियाषदी यांना 

झोप लागली ऄसता   रे.स्टे.ऄकोला येथुन गाडी सुटताच 

5शमनीटांनी शियाषदी यांना जाग अल्याने  त्यांच्या लक्षात 

अले की वरील नमुद वणषनाची बाँग  अतील सामानासह  

कोणीतरी ऄज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या  गदीचा 
िायदा घेवुन शियाषदी यांचे नजर चुकवुन मुद्दाम लबाडीने 

चोरुन नेले 

रेल्वे पोलीस स्टेशन बडणेरा येथील जा. कं्र. 1600/2019  

शद.17/06/19ऄन्वये रे.पो.स्टे.ऄकोला येथील 

अ.क्र.342/19 शदं. 19/06/19 गुन्हयाचे कागदपत्र 

टपालाने प्राप्त झाल्याने मा. PSO यांनी गुन्हाचे 

कागदपत्राचे ऄवलोकन करून 

HC/10
24 
अलचाय 

9 vdksyk 

542/19 
कलम 379 

भा.द.शव 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे. पो. 

स्टे.ऄकोला 

PF No.1 
वरून 

20/06/19  
02.20 ते 

03.00 

20/06/19 
04.21  वा. 

ऄमोल नारायन 

कोकाटे वय- 29 वषष, 

धंदा-मजुरी 

रा.खापरखेडा शज. 

नागपुर मो.नं. 

9921156107 

ऄज्ञात 

संशइत 

आसम वय 

ऄं.25 वष े

,dq.k 9]999:  

एक लेशनओ K 3 Note 

कं. चा मोबाइल त्यामधे 

IDEA कं. शसम नं. 

9623468209,JIO 
7972564575 

शक.9999/-रू चा माल 

शनरंक वरील ता. वेळी ठीकाणी यातील शियाषदी  मजकूर  हे 

अपले पत्नी सह वाशशम येथे जाने साठी  रे. पो. 

स्टे.ऄकोला PF No.1 वर बसले ऄसता शियाषशद यांना 
झोप लागली त्यादरम्यान त्यांच्या शखशातील वरील नमुद 

वणषनाचा मोबाइल कोणीतरी ऄज्ञात चोरट्याने त्यांचे 

झोपेचा िायदा घेईन चोरून नेला 

शियाषदी नामे ऄमोल नारायन कोकाटे यांनी पो.स्टे.ला 
येउन शदले  तक्रारी वरुन   

HC/10
24 
अलचाय 

10 vdksyk 

543/19 
कलम 379 

भा.द.शव 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

टे्रन ऄकोला 
पणूाष पॅसेंजर चे 

आंशजनपासनू 

पहील्या कोच 

मधनू  रे. 

स्टे.ऄकोला 

PF No.5 
वरून 

20/06/19  
05.00वा. 

20/06/19 
10.22 वा 

मातंडराव शेषराव 

मस्के वय- 26 वषष, 

धंदा- नोकरी (प्रायवेट) 

रा. पारडा, पो. बासंबा 

ता.शज. शहंगोली 

मो.नं.862306434

1 

ऄज्ञात ,dq.k 3000 :  
एक लाल रंगाची स्कूल बॅग 

त्यामधे जनेू वापरते कपडे 

शकंमत ऄंदाजे 3000/-रू, 

10 वी ची 

माकष शीट,शडपलोमा 

आंशजशनऄरींग (E &TC), चे 

माकष शीट, जात पडताळनी 

प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाण 

पत्र, नॉशनलीटी प्रमाणपत्र, 

SBI  बॅकेचे पासबकू, 

शडपलोमा आंशजनीऄररंग चे 

पाशसंग प्रमाणपत्र, ऄसा 

एकूण 3000/- रू   

शनरंक वरील ता. वेळी ठीकाणी यातील शियाषदी  मजकूर  हे 

अकोरा त ेठशांगोरी अवा प्रलाव कयणे कयीता 
ये.स्टे. अकोरा PF No.5 मेथे वदय गाडीभध्मे 2 

फॅग िेलून ऩुन्शा 2 फॅग आणने कयीता गाडीतून 

उतयरे अवता फपमाादी माांची वदय फॅग आतीर 

वाभान ल कागदऩत्रावश फपमाादी माांच्मा गैयशजेयीचा 
पामदा घेलून कोणीतरी ऄज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा 

िायदा घेईन चोरून नेला 
शियाषदी नामे मातंडराव शेषराव मस्के यांनी पो.स्टे.ला येवनू 
शियाषद शदली 

 

NK/76 
खान 
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 544/19 
कलम 379 

भा.द.शव 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन नं. 

12112 ऄप 

ऄमरावती 
मंुबइ एक्स चे 

समोरील 

जनरल 

बोगीतनू  

रे.स्टे. 

मुशतषजापरू येथे 
PF 

NO.1वरून 

18/06/19  
20.15वा  

20/06/19 
12.12  वा 

चंरमणी ऄजाबराव 

गावंडे वय- 23 वषष, 

धंदा- मजुरी 

रा.गौलखेड 

ता.मुशतषजापरू शज. 

ऄकोला मो.नं. माहीत 

नाही 

ऄज्ञात ,dq.k 13]383:  

एक Vivo कं चा 

मोबाइल मॉडल नं Y – 

95 त्याचा IMEI No. 

866472047375617 
त्यात वोडािोन शसम नं 

9545145487  शकंमत 

13,383  ऄसा एकूण 

13,383/- रू  चा माल. 

शनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील शियाषदी  मजकूर  हे  

नमदू टे्रन वर त्यांच्या  पुतण्याला चढवत ऄसतांना त्यांच्या 
शटष च्या वरील शखश्यातील नमदू वणषनाचा मोबाइल 

कोणीतरी ऄज्ञात चोरट्याने गदीचा िायदा घेवनू मुद्दाम 

लबाडीने चोरून नेला 

OP मुशतषजापरू येथनू गुन्याचे कागदपत्र प्राप्त GD 

HC/515 तुपट  यांनी गुन्हा दाखल करणे करीता अननू 

शदले 

NK/76 
खान 
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546/19 
कलम 379 

भा.द.शव 

xqUgkizdkj 

efuilZ 

pksjh 

टे्रन यशवंतपुर 

आंदौर  एक्स चे 

कोच न S/7 

बथष न 24 

वरुन टे्रन 

मधुन 

प्रवासादरम्या
न 

20/06/19  
वेळ नमुद 

नाही 

20/06/19 
15.39 वा 

ऄशनल सुशनल कुटे  

वय- 22 वषष, धंदा- 

शेती  रा. नरवाडी पो 
मेंढळी ता नांदुरा शज 

बुलढाणा मो.नं. 

7030585208 

ऄज्ञात ,dq.k 8500:  
एक मनी पसष काळ्या 
रंगाचा त्यामध्ये अधार 

काडष, पॅन काडष, 
शसनेलीयर कं ची अय 

डी, व रोख 8500/- रु 

ऄसा एकूण 8500/- रू   

शनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील शियाषदी  मजकूर  हे  

वरील नमदू टे्रन ने नमुद कोच व बथष वरुन प्रवास करीत 

ऄसातंना प्रवासादरम्यान शियाषदी यांची वरील नमुद 

वणषनाचे मनी पसष अतील सामानासह  कोणीतरी ऄज्ञात 

चोरट्याने शियाषदी यांची नजर चुकवुन मुद्दाम लबाडीने 

चोरून नेली   

शियाषदी नामे ऄशनल सुशनल कुटे यांनी पो.स्टे.ला येउन 

शदले  तक्रारी 

NK/76 
खान 
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547/19 
कलम 379 

भा.द.शव 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन नां 
11040 अऩ 
भशायाष्ट्ट्र 
एक्व च े

कोच नां S/7 

भध्मे ये.स्टे 

अकोरा 
मेथून गाडी 
वुटताच 

16/06/19    
वेळ नमुद 

नाही 

20/06/19  

17.36 वा 
वुदळान ठदरीऩ 
फैयागी लम 21 
लऴा. धांदा.शळषण 
या. शवध्देश्लय 
नगय लयणगाल 
ता. बूवालऱ जज. 
जऱगाल भो.नां 
9921438575 

ऄज्ञात ,dq.k 6]999:  
एक गोल्डन रंगाचा एम 

अय कं चा मॉडेल न 

Redmi5A त्यामध्ये 

शसम जीओ कं. चे 

9226498210, 
9284724622 IMEI 

No. 
867158032613604 

शक. 6999/- रु ऄसा 

एकूण 6999/-/- रू   

शनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील शियाषदी  मजकूर  हे  

वरील नमदू टे्रन ने नमुद कोच मधुन ऄकोला ते वरणगाव 

ऄसा  प्रवास करीत ऄसाताना रे स्टे ऄकोला येथईन गाडी 
सुटताच  शियाषदी यांचा वरील नमुद वणषनाचा मोबइल 

कोणीतरी ऄज्ञात चोरट्याने शियाषदी यांची नजर चुकवुन 

मुद्दाम लबाडीने चोरून नेला  ऄसे शियाषद यामनी शदले 

शियाषद वरून  मा.PSO सो यांचे अदेशान्वे कलम  379 

IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल 

शियाषदी नामे  वुदळान ठदरीऩ फैयागी यांनी पो.स्टे.ला 

येउन शदले  तक्रारी 

NK/76 
खान 



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

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghr 

       

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

 

v-

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko vkjksih feGkysyk ekykps 

o.kZu 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

          

v-dz iksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- 

rk-osG 

fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

èrdkps 

uko o iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 o/kkZ 49@19 d 

174 tkQkS 

jsLVs iqyxko 

;sFks t[keh 

gksoqu esMhdy 

ukxiqj ;sFks  

mipkjk njE;ku 

e;r 

13-06-19  

04-30 ok iqohZ 

20-06-19 

18- 25 ok 

vkWu M;qVh ,e vks 

lks rQsZ iskgok 

4005 euksgj 

[akMkjs esMhdy iks  

cqFk ukxiqj 

jskghr 

lqw/kkdj 

lkojdj o; 

25 o’kZ jk 

iqyxko ft 

o/kkZ 

 ;krhy e;r gk jsYos us  njokT;kr  mHkk jkgqu izokl  djhr vlrkauk  

xkmHpk >Vdk ykxqu [kkyh iMqu xkMh[kkyh ;soqu tcj t[keh gksoqu 

esMhdy dkWyst ukxiqj ;sFks mipkjk njE;ku e;r >kyk 

 iskgok 

758  

nkHkkMs 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

 o/kkZ 455@19 d 328]379]34 Hkk n oh fn 20@06@19 ps 14-15 ok  lksuq jkevfHkyk”k “kqDyk  o; 24 o’kZ jk jkepj.kiqokZ iksLVs&/kkusiqj  rk&ft- xksaMk  

mRRkj  izns”k                               

 

 Xkksafn;k 04@19 dye 379]Hkknafo 20@06@019 ps 11%09 oktrk panzdkar  jktdqekj Hkks;j o; 25 o"kZ jkg%&gychVksyk rk- lkysdlk ft- 

xksafn;k 

 

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 

         


