
         Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn-18@01@2019 

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 xksfn;k 

17@19 

dye 

379 

Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

Vsªu ua- 11039 

egkjk”Vª ,Dl

izslps ps ekxhy 

tujy 

dkspe/;s]jsYos 

LVs’ku 

rqeljjksM ;sFkqu 

xkMhr p<r 

vlrkauk 

 

17-01-19 

19%40 ok 

 

18-01-19 

19%15 

oktrk 

Jh- fd’kksj eaxyth 

pkS/kjh o; 22 o"ksZ 

/kank & vWVkseksckbZyps 

dkedkt jkg- U;q 

vkj-Vh-vks- vkWfQl 

toG] Qqypqj ukdk] 

xksafn;k rk-ft- xksafn;k 

eksck ua- 

9923251373 

 

 

. अज्ञात ,dq.k 19900:- 

,d Samsung 
daiuhpk eksckbZy] ekWMsy 

ua- J-7 Pro[J730] 

xksYMu jaxkpk IMEI 

NO.3586740807252

60 R;kr Voda daiuhpk 

fledkMZ ua- 

9923251373, Jio  
diauhpk fledkMZ ua- 

9284578280 , fdear 

19]900 :] vlk 

,dq.k 19]900 : 

 

निरंक 

 

ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh  etdqj gs ueqn izoklh jsYos 

xkMhus jsYos LVs’ku rqeljjksM rs xksafn;k 

vlk izoklkdjhrk LVs’ku 

rqeljjksM ;sFkhy IyWVQkWeZ ua- 01 

o:u xkMhr p<r vlrkauk dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus izoklh yksdkaP;k 

xnhZpk Qk;nk ?ksoqu R;kapk ueqn 

o.kZukpk eksckbZy eqn~nke yckMhus 

pks:u usys ckcr fQ;kZnh ;kauh 

fnysY;k rdzkj o:u fn- 

18@01@2019 ps 19%15 oktrk 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs-  
 

l-QkS- 

453 

;kno 

2 brokjh 

11@19  

dye  

379    

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रेल्वे स्टेशन 
ईतवारी चे 

प्लटॅफॉमम क्र 6 
वरुन ट्रेन  

ईंटरससटी एक्स 
ऊभी असतांना 

 

18-01 19 

06%45 ळा   
18-01-19 

08%42    

ळा 

संतोष कुमार लनुावत] 
वय 60 वषमए राह 52 

काच्छीपरुा न्य ु
रामदासपेठ नागपरु मो 

नं  9881889100 

. अज्ञात ,dq.k 7000:- 

एक समॅसंग कंपनीचा ts 
7 मोबाईल त्यात ससम  
oksMkQksu 9822922200 
ftvks 7021998901 कक 

7000 रू असा एकुण 
7000 रू चा माल 

 

निरंक 

 

वरील तारखेस वेळी व सठकाणी यातील 
सफयादी हे नमदु ट्रेन ने रायपरु ते ईतवारी 
असा प्रवास करीत असता प्रवास 
संपल्याने ते रे स्टे ईतवारी येथील 
प्लटॅफॉमम क्र 6 वरुन जात असतांना 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने सफयादी 
यांचे शटम चे सखशातनु ueqn वणमनाचा 
मोबाईल गर्ददचा फायदा घेवनु मदुदाम 
लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला बाबत 
लेखी तक्रार सदले वरुन अप कलम 379 
भादसव प्रमाणे गनु्हा दाखल-  

HC/ 

809 

Reddy 



3 brokjh 

12@19  

dye 

379    

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन 18029 
डाऊन कुला 

शालीमार एक्स 
चे कोच नं ,l 9 
बथम नं 23] 24 

वरुन रे स्टे 
इतवारी ते 

कामठी दरम्यान 
 

02@01@19 

14%00 ते 

14%30 वा 
दरम्यान 

18-01-19  

11%00    

वा 

गेंदलाल सशवराम शाहु 
वय 43 वषम  राह 
आजाद वाडम 01 

नाकापारा खौरागढ 
रोड खपरीकला 

बा ाँकल डोगरगांव 
राजनांदगांव छ ग मो 
नं 8889881566 

 

. अज्ञात ,dq.k 9800:- 

एक  सजओनी कंपनीचा 
काऴ्या रंगाचा मोबाइल 

ससम सजवो 
8770555380 
vk;,ebvk; ua 

867865022458648 
सक 9800 असा एकुण 

9800 रू चा माल 
 

सनरंक 
 

वरील तारखेस वेळी व सठकाणी यातील 
सफयादी हे नमदु ट्रेन ने नागपरु ते 
डोगरगढ असा प्रवास करीत असता 
प्रवासा दरम्यान रे स्टे इतवारी ते कामठी 
दरमयान कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
सफयादी यांचे नजरचकुीचा फायदा घेवनु 
त्यांचा वसरल वणमनाचा मोबाइल  
मदुदाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला 
बाबत गनु्हयाचे कागदपत्र वगम होवनु 
आल्याने सबब अप कलम 379 भादसव 
प्रमाणे गनु्हा दाखल केला- 

HC/ 

235 

waghar

e 

4 brokjh 

13@19  

dye 

379    

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रे स्टे इतवारी 
प्ल ाँट नं 6 
इंटरससटी 

एक्सपे्रस चे 
मागील जनरल 
बोगीत चढत 

असताना 
 

18-01-19 

06%45 वा 
18-01-19  

11%40    
वा 
 

सशवम भगवान हाडके 
वय 21 वषम  धंदा - 
नौकरी राह प्ला ाँट नं 
21 इतवारी समरची 

बाजार दसुरा पलुीया 
नागपरु मो नं 

9370596326 

अज्ञात ,dq.k 18000:- 

एक  vksiks ,Q 3 
कंपनीचा काऴ्या रंगाचा 

मोबाइल ससम 
ch,l,u,y कं ससम न 

9422524864] 
आयडीया नं 

7719987829]  
vk;,ebvk; ua 

865245032155652] 
865245032155645 
सक 18000 असा एकुण 

18000 रू चा माल 
 

सनरंक 
 

वरील तारखेस वेळी व सठकाणी यातील 
सफयादी हे नमदु ट्रेन ने इतवारी ते 
आमगाव असा प्रवास करणे कसरता 
ट्रेन मध्ये चढत असताना कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने गदीचा फायदा घेवनु 
सफयादी यांचे प ाँन्टच्या सखशातील वसरल 
वणमनाचा मोबाइल  मदुदाम लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेला अशा लेखी 
सफयादवरुन सबब अप कलम 379 
भादसव प्रमाणे गनु्हा दाखल केला  

HC/ 

803 

Deshm

ukh 



5 brokjh 

14@19  

dye 379    

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रे स्टे इतवारी 
प्ल ाँट नं 6 
इंटरससटी 

एक्सपे्रस चे 
मागील जनरल 
महीला कोच 
e/;s चढत 
असताना 

 

18-01-19 

06%30 वा 
18-01-19 

13%33     

वा 
 

रुपेश चरणदास 
धापेकर वय 30 वषम  

धंदा मजरुी  राह घर क्र 
683 महादेव प्रावमती 

सनवास सटमकी बाजार 
रसवमंदीर toG 

नागपरु मो नं 
9284167568 

 

अज्ञात ,dq.k 18000:- 

एक साँमसंग मा ाँडल क्र 
ग ाँलेक्सी ts 8 64 thch 
कंपनीचा काऴ्या रंगाचा 
मोबाइल ससम ऎअरटेल 

9970303931  
vk;,ebvk; ua 

351753102060257 
351754102060255 
सक 18000 असा एकुण 

18000 रू चा माल 
 

सनरंक 
 

वरील तारखेस वेळी व सठकाणी यातील 
सफयादी हे नमदु ट्रेन ने आपले आईला 
इतवारी ते सभलाई असा प्रवास करणे 
कसरता गाडीमध्ये बससवणे कसरता 
गाडीत चढले असता कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने गदीचा फायदा घेवनु सफयादी 
यांचे ज ाँकेटच्या सखशात ठेवलेला वसरल 
वणमनाचा मोबाइल  मदुदाम लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेला अशा लेखी 
सफयादवरुन सबब अप कलम 379 
भादसव प्रमाणे गनु्हा दाखल केला- 

 
 

HC/ 

809 

Reddy 

6 ukxiwj 

107/19 
U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे स्टे नागपरु चे  
प्लटँफार्म नं. 1 
वररल जनरल 
वेटटग हालँ 
र्ध्ये   

 

18.01.19  
09.35  वा 
दरम्यान 

18.1.19    
13.34 वा 

रिरेंन्द्र रिर्मप्रसाद 
गपु्िा वय 28 वषम, 
िंदा सेक्यरुरटी गार्म , 
रा प्लाट नं. 173 
र्ारोिी नगर 
अर्राविी रोर्, 
दत्तवार्ी पोरलस 
स्टेशन जवळ वार्ी 
नागपरु र्ो नं. 
8349366179 

 

Qqylhax 

chlqjke 

/kqosZ o; 

27 o’kZ 

jk- 

NRRkhlx

< 

vVd 

rk- o 

osG 18-

01-19 ps 

13-47 ok 

,dq.k 12500:- 

एक   OPPO कं. चा 
र्ोबाईल हलक्या 

काळ्या रंगाचा त्याि 
एयरटेल रसर् नं. 

9096817964 jio no 
9588667119 , IMEI 

No 
867614039669614, 
867614034669606
टकर्ि 12500/-रु, 

 

Ukeqn 

izekus  

नर्दु िा वेळी व रिकाणी यािील 
रफयादी र्जकुर हे  नर्दु ट्रेन ने  रे स्टे 
नागपरु येरे् आले व रे स्टे नागपरु चे  
प्लटँफार्म नं. 1 वररल जनरल वेटटग 
हालँ र्ध्ये आपला र्ोबाईल 
चारजिंगला लावनु बसले असिा   
कोणीिरी अज्ञाि चोरट्याने  त्यांचा 
नजरचरुकचा  फायदा घेवनु वरील 
वणमनाचा र्ोबाईल  र्दु्दार् लबार्ीने 
चोरुन नेले वरुन सबब कलर् 379 
IPC प्रर्ाने    गनु्द्हा दाखल आहे.  
 
  

HC 
64 
घ्यारे 



7 ukxiwj 

112/19 
U/S 379 

IPC  
xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

ट्रने नं 

18030 UP 
शालीमार 

एक्स कोच नं 

S/13 बथथ नं 

7, 8 वरून रे 
स्ट े नागपरु 
जवळपास  

 

23.12.18 

04.00 वा 
 

18.1.19    
19-42 वा 

श्रिमती ररचाकुमारी 
श्रनलशे प्रजापती वय 

28 वषथ, राह. ओल्ड 
सोनारी बस्ती 

श्रनरुळ भवन शाहीत 
शजेारी झारखंड इस्ट 

श्रसंहभमु मो नं. 

9308057880, 
8674916663 

 

अज्ञात ,dq.k 13000:- 

एक  गोल्डन ब्राऊन 
बँग त्यात रोख 

13000/-रु, पंजाब 
बँक एसबी आय बँक 
बडोदा बँक च ेएटीएम 
काडथ पँन काडथ ट्राँली 
बँगची चाबी पावरबँक 
चाजथर डाटाकेबल 
काँसमेश्रटक सामान 
इत्यादी असा एकुन 

13000/- रू चा 

माल. 
 

fujad . नमुद ता वेळी व श्रिकाणी यातील 
श्रियाथदी मजकुर हे नमुद ट्रने न े
टाटानगर त े कल्याण असा प्रवास 
कररत असतांना प्रवासादरम्यान रे 
स्ट े नागपरु दरम्यान कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयान े नमुद वणथनाची 
बँग  आतील रोख व सामानासह 
त्यांचा झोपचेा िायदा घेवुन मुद्दाम 
लबाडीन े व कपटान े चोरुन नेल े

वरुन सबब अप कलम 379 IPC 
प्रमाण े दाखल करुन सदर 

गनु्हयाची वदी ररपोटथ मा. JMFC 
सो रे कोटथ नागपरु यांना रवाना 
करण्यात आल े तसचे सदर 

गनु्हयाचा पढुील तपास मा. PSO 

सो यांचे आदशेान्वय े NK 276 
मानकर यांना दणे्यात यते आहे  

 
 
  

NK 
276 
मानक
र 

8 ukxiwj 

113 /19 

कलम 379 

Ipc 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रने श्रतथथयात्रा 
स्पशेल एक्सचे 

कोचनं न.ं 

एस/15,बथथनं. 

77 वरुन रेस्ट े
नागपुर यथुेन 

गाडी 
सुटल्यानंतर  

श्रद. 

01.01.1

9 च े

12.13 वा. 

दि.18 .1. 

19 चे  

22.32  
वा 
 

अनुज कुमार चौकस े

S/O शंकरलाल 

चौकस ेवय 59 रा. 

रुम न.ं401 चौथा 
प्लोअर ब्लॉक बल्लभ 

माकेट गाडरवाडा श्रज. 
नरश्रसंहपुर 

म.प्र.मो.न.ं97131

41510 
 

vKkr ,dq.k 6500 :- 

एक रेडमी 6A कं.चा 
ब्लॅक रंगाचा त्यात श्रसम 

श्रजओ 

6266293999, 

bsnl 

8823879981, 

imei no. 

867024041204

712 श्रक.6500 रु 
चा 

fujad नमुद ता वेळी व श्रिकाणी यातील 
श्रियाथदी मजकुर हे नमुद ट्रने न े
रामशे्वरम त ेगाडरवारा  असा प्रवास 
कररत असतांना प्रवासादरम्यान रे स्ट े
नागपुर रेस्ट ेनागपुर यथुेन गाडी 
सुटल्यानंतर श्रियाथदी यांनी चाजीगला 
लावण ेकरीता काढललेा  रेस्ट ेनागपुर 
यथुेन गाडी सुटल्यानंतर हातातील 
मोबाईल नजर चुकीचा िायदा घवुेन 
कोणीतरी अज्ञात चोरटयान ेचोरुन नले े

पो.अश्रध.कायाथलयजा.क्र.आर/23/वगथ/

19-511श्रद.17.1.19 अन्वय े
गुन्हायाचे कागिपत्र  टपालद्वारे प्राप्त 
झाल्याने 

पोना 

521 
खडतक
र 



9 ukxiwj  

114 /19 

कलम 379 

Ipc 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रने 22885 

अंतोदय एक्सचे 

कोचनं. 

3,बथथनं. 84,85 

वरुन रेस्ट े

नागपुर यथे े 

श्रद. 

30.12.19  चे 

18.30 वा. 
 

दि.18 .1. 

19 चे  

22.57  वा 
 

रेणुका राकेश महतो 

वय 38 वषथ रा बारपोश 

पो सनोहरपुर श्रज. वेस्ट 

श्रसंगभुम ,झारखंड 

मो.न.ं 9661089705 

vKkr ,dq.k 2500 :- 

एक मोबाईल asus zen 

5 कं.चा त्यात श्रसम 

8987917734, श्रक.नमुद 

नाही. 2) Trio कं.चा 
मोबाईल श्रसम नसललेा 

श्रक. नमुद नाही. रोख 

2500 रु असा एकुन 

2500 रु चा माल. 

fujad नमुद ता वेळी व श्रिकाणी यातील श्रियाथदी 
मजकुर हे नमुद ट्रने न े लोकमान्य श्रटळक 

टश्रमथनल त ेराऊलकेला  असा प्रवास 

कररत असतांना प्रवासादरम्यान रे स्ट े

नागपुर यथे े िायदा घवुेन कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयान ेत्यांचे झोपचेा िायदा 
घवुेन वरील नमुद वणाथनाच ेमोबाईल व 

रोख रुपयासह चोरुन नले े 

पो.अश्रध.कायाथलय 

जा.क्र.आर/23/वगथ/19-530श्रद.18.1.19 

अन्वय ेगुन्हयाच ेकागदपत्र  टपालद्वारे 

प्राप्त झाल्याने 

 

ASI 

636 
लोखंडे 

10 ukxiwj  

115 /19 

कलम 379 

Ipc 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रने 22415 

ए.पी. एक्सचे 

कोचनं.बी/6,बथथ

न.ं66  वरुन 

रेस्ट ेनागपुर  

30.12.19  चे 

03.00 वा. 
 

18 .1. 19 चे  

23.22  वा 

 

शशी रमन W/O 

एल.एन.रमन वय 48 

वषथ रा. साकेत,नवी 

श्रदल्ली मोन.ं 

9818339477 
 

vKkr ,dq.k 00]00 :- 

एक रेडमी 

नोट4कं.मोबाईल 

9818339477, 

8067623060, imei 

no. 

861375031724341, 

861375031724358 

श्रक. नमुद नाही. 

 

fujad नमुद ता वेळी व श्रिकाणी यातील श्रियाथदी 
मजकुर हे नमुद ट्रने न े रेस्ट ेराजामंदुरी त े

नवी श्रदल्ली   असा प्रवास कररत असतांना 
प्रवासादरम्यान रे स्ट ेनागपुर यथेे  िायदी 

यांच ेलक्षात आल ेकी, त्यांचा चाजीगंला 
लावललेा वरील नमुद वणथनाचा मोबाईल 

कोणीतरी अज्ञात त्यांच ेझोपचेा िायदा 
घवुेन चोरुन नले े 

पो.अश्रध.कायाथलय पो.अश्रध.कायाथलय 

जा.क्र.आर/23/वगथ/19-512 श्रद.17.1.19 

अन्वय ेगुन्हयाच ेकागदपत्र  टपालद्वारे प्राप्त 

झाल्याने 

 

API 
गोंडाणे 

11 o/kkZ 

33@18 

dye 379 

Hkknaoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

xkMh ua 

22127 

vkuanou 

,Dlps dksp 

au  ,l @11 

cFkZ ua 7]  8 

o:u jsLVs 

ojskjk ;sFks 

ekghr iMys 

07-01-19 

01-00 ok 

18-01-19 

13-15 ok 

Ukjasanz ias:eaMy 

Jhfuokljko 

o; 32 o’kZ jk 

[kukiqje~ gosyh 

[kEee 

vKkr ,dq.k 80234 :- 

,d vWiy da 

eksckbzy R;kr fle 

ua 8328436780 

IMEI No 

356166094332441 

356166095307780 

fd 80]234@# 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs fn 

07@01@19 jksth ueqn xkMhus 

ukf”kd rs dk>hisV vlk izkokl 

djhr vlrkauk R;kps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr 

pskjV;kus ueqn eksckbZy psk:u 

usys ckcr vkt jksth iksLVsyk 

;soqu rdkzj fnys o:u ueqn 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

iskgok  

192 

?kksMdj  



    

 jsYos iks- LVs’ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky  xqUgs %&    

vd 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 

          

     

  yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

    

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

                             jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky  vlysY;k exZ ckcrph ekghrh%&                             

js

Y

os 

ik

s- 

L

Vs

”k

u 

e

/

;s 

n

k

[

k

y  

v

l

ys

Y

iksLVs 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 

gdhxr riklh 

vaeynk

j 

1 xksfn;k 06@19 

dye 

174 

lhvkjihlh 

 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k येथीऱ 
मेिगेट 

ओव्हर ब्रिज 
जळल 

18-01-19 

15%30 ok 

 

18-01-19 

16%07 ok 

vkWu M;qVh Mhok;,l,l 

jsYos LVs’ku xksafn;k 

,d vuksG[kh 

efgyk o; 

vankts 60 o"kZ 

v’kk izdkjs dh] ;krhy e;r efgyk gh fn- 

18@01@19 jksth jsYos LVs’ku xksafn;k येथीऱ मेिगेट 
ओव्हर ब्रिज toG xksafn;k ;sFks uSlfxZdfjR;k 

e;r >kyh ckcr vkWu M;qVh Mhok;,l,l jsYos LVs’ku 

xksafn;k rQsZ ys[kh eseks izkIr >kyso:u  ueqnizek.ks  exZ 

nk[ky dj.;kr vkys vkgs- 

iksgok@ 

874 

ckjM 

12 vdksyk 

52@19 

dye 379 

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

Vsªu ua- 12843 

vi iqjh 

vgenkckn 

,Dl- ps dksp 

ua- ,@1 cFkZ ua- 

`12o:u js-LVs- 

vdksyk ;sFks 

xkMh mHkh 

vlrkauk- 

12@01@19 

18-35 rs 

18-40 ok- 

njE;ku- 

 

18@01@19 

00-10 ok- 

 

 

 

ftrsanzflax [kkylk  

o; 62 o"ksZ] jk- 

/kerjh ¼NRRkhlx<½ 

vKkr ,dq.k 10800:- 

,d 10 ORG da- pk 

eksckbZy dkG;k jaxkpk 

R;kr JIO fle ua- 

9907422201 TATA 

DOCoMO fle ua- 

7067022201 fda- 

10800@& :- 

fujad  ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn 

rk- osGh o fBdk.kh ueqn Vsªuus 

jk;iqj rw cMksnjk vlk izokl dfjr 

vlrkauk izoklk njE;ku fQ;kZnh 

;kaP;k xSjgtsjhpk Qk;nk ?skoqu 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;akpk 

ueqn eksckbZy pks:u usyk- 

ueqn xqUg;kps dkxni= js-iks-LVs- 

HkqlkoG ;sFkqu tk-dz- 1662@19 

fn- 13@01@19 vUo;s vkY;kus 

xqUgk vktjksth nk[ky- 

 

iksuk 

198 

pOgk.k 

v-

dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 ukxiqj 107/19 U/S 379 IPC vVd rk- o osG 18-01-19 13-47 ok Qqylhax chlqjke /kqosZ o; 27 o’kZ jk- NRRkhlx< 

  

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 

& & & & & & & & & 



 


