
 

 

Ikks LVs fcyksyh xqjau ua  209@2022 dye 302 Hkknoh fnukad 30@9@2022 
ftYgk@ iks-

Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 

nk[ky@izkIr fn-osG 

xqjua @vk-è-

@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 

uko &  

fcyksyh  

 

 

xqUgk-?k- rk-osG 

fBdk.k-%& 

29@09@2022 jksth ps 

20%30 oktrk ps 

lqekjkl dkljkGh  

fQ;kZnhps jkgrs ?kjh  

 

 

xqjua  nk[ky-rk-osG- 

%&  

fnukad 30@9@2022 

jksth ps 02%00 

oktrk uksan ua- 05 

oj    

 

 

xqjau ua  

209@2022 

dye  

302 Hkknoh  

 

 

 

xqUgk izkIr 

fnukad o osG 

fn-30-09-2022 

ps 03%00 ok  

 

 

fQ;kZnhps uko %&  

vkjksihps  ukao %& 

  

 

vkjksih vVd %&  ukgh 

  

e;rkps ukao %&  

 ykyq fijkth baxGs o; 

60 o”kZ jk- dkljkGh   

 

[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy ykyq 

fijkth baxGs ;kaP;k tso.kkps rkV R;kaph lqu o vkjksihph iRuh ghus mpysys 

ukgh ;k dkj.kko:u vkjksih lkscr okn d:u R;kaP;k toGhy pkdq 

gkrke/;s ?ksoqu rs vkjksihP;k vaxkoj /kkoqu ;sr vlrkauk R;kauk R;kph lqu 

o fQ;kZnh ;kauh Fkkaco.;kPkk  iz;Ru dsyk vlrk nks?khP;kagh gkrkyk pkdq 

ykxyk rjhgh rs dks.kkykgh ,sdr uOgrs o vkjksihP;k vaxkoj /kkoqu tkr 

gksrs rsaOgk vkjksih ?kjkrhy dq&gkM ?ksoqu ykyq fijkth baxGs ;kP;k ik;koj 

ekjY;kus rs [kkyh iMys o R;kaP;k MksD;kyk  o MksG;kyk ekj ykxyk vkgs- 

dq&gkMhpk ekj tksjkr vlY;kus jDr L=ko gksoqu ej.k ikoys vkgs- oxSjs 

fQ;kZnh o:u xqUgk nk[ky 

nk[ky dj.kkj &iksfu f’kokth MksbZQksMs iksLVs fcyksyh uk;xkao eks-ua- 

9823889037  

rikfld vaeynkj & vkj-,e- dsanzs liksfu  iksLVs fcyksyh eks-ua- 

9850827563 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu f’kokth MksbZQksMs iksLVs fcyksyh uk;xkao eks-

ua- 9823889037  

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh- 

vfpZr pkaMd mifoHkkx fcyksyh eks-ua- 7666643494 gs fnukad 30@9@2022 

jksth ps 02%13 ok uksan ua- 06 oj jokuk 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq - 

 



 
Ikks LVs uk;xko xqjau ua 142@2022 dye  143] 144] 147]] 148 ] 324 ]323] 504] 506] 427 Hkknoh  fn 
0@09@2022  

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fn-osG 

xqjua @vk-è-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 

uko &  

uk;xkao 

 

 

xqUgk-?k- rk-osG 
fBdk.k-%& 
fn 29@09@2022 ps 
16-30 ok- ps 
lqekjkl fQ;kZnhps 
?kjkleksj [kSjxko 
rk- uk;xko  
 

fn’kk o varj %& 
 nf{k.ksl 03 fdeh  
 
xqjua  nk[ky-rk-
osG- %&    
fn 30@09@2022  
ps 00%08 ok- ] 
LVs Mk Ø 02 oj-      
 

xqjau ua 
142@2022 
 dye   
143] 144] 
147]] 148 ] 
324 ]323] 
504] 506] 427 
Hkknoh   
 

 

 

fQ;kZnhps uko %&  
vkjksihps  ukao %&  
vkjksih vVd %&  ukgh   

[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy fQ;kZnhpk iqr.;k LoIuhy ;kus vkjksih Øekad 01  ;kl 
dkekps iSls ekfxrys vlrk f'kohxkG d:u HkkaM.k d: 
ykxY;kus fQ;kZnh o lk{khnkj gs HkkaM.k lksMfo.;kl xsys vlrk 
;krhy vkjksihrkauh  xSj dk;|kps eaMGh teowu nxM o foVk.ks 
ekjgk.k dsY;kus fQ;kZnhl eqDdk ekj ykxyk o lk{khnkj fouksn 
;kps MksD;kr foVkus ek:u nq[kkir dsyh rlsp lk{khnkj 
jkèkkckbZ cSydokM fgps naMkoj eqdk ekj ykxyk rlsp fQ;kZnhps 
?kjkoj nxMs foVk Vkdwu njokts] ykbZV ehVjps ] uGkps vankts 
4000@&  #i;kps uqdlku d:u f'kohxkG d:u thos 
ekj.;kph èkedh fnyh oxSjs rØkjh tckc fnY;ko:u ek-iks-fu-
f'kans lkgsc ;kaps vkns'kkus xqUgk nk[ky 
nk[ky dj.kkj &  

iksgsd‚@2304  VksEis iksLVs uk;xkao eks ua 9823262304 

rikfld vaeynkj &  
iksgsdkW@2006 eqLrkiwjs iksLV  uk;xko eks-u- 9325850996 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  

iks-fu- f'kans iksLVs uk;xkao eks-ua-8975769508 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &   
iks-fu- f'kans iksLVs uk;xkao eks-ua-8975769508 gs fnukad 
29@09@2022 jksth  osG 21%57 oktrk uksan ua- 22 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq - 

 



 

Ikks LVs ukx;ko xqjau ua 143@2022 dye  143]144]147]] 148 ] 324 ]323] 504] 506]  Hkknoh  fnukad 

30@09@2022 
ftYgk@ iks-

Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 

nk[ky@izkIr fn-osG 

xqjua @vk-è-@dye fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 

uko &  

uk;xkao 

 

 

xqUgk-?k- rk-osG 

fBdk.k-%&  

fn-29@09@2022 ps 

16-30 ok- ps 

lqekjkl vkjksihps 

?kjkleksj [kSjxko  

rk- uk;xko  

 

fn’kk o varj %& 

 nf{k.ksl 03 fdeh  

 

xqjua  nk[ky-rk-osG- 

%&    

fnukad 30@09@2022 

ps 01%12  ok-  

LVs Mk Ø 03 oj-      

 

 

xqjau ua 143@2022 

 dye  

143]144]147]] 

148 ] 324 ]323] 

504] 506]  Hkknoh  

 

 

fQ;kZnhps uko %&  

Hkqtaxk foÜokaHkj ?kaVsokM o; 

35 o"kZs O;olk; feL=h dke  

jk-[kSjxko rk  uk;xko  

ft-ukansM tkr & ekrax 
eks-ua  9325894722 

 

vkjksihps  ukao %&  

vkjksih vVd %&  ukgh   

 

[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 

;krhy vkjksih Øekad 01 ;kauh fQ;kZnhl cksykowu ?ksÅu dkekps 

iSls ns.;k ?ks.;kps dkj.kko:u vkjksihrkauh xSj dk;|kph eaMGh 

teowu vkjksih Øekad 02  ;kauh fQ;kZnhps MksD;kr nxM ek:u 

nq[kkir dsyh o brj vkjksihauh ykFkk cqDD;kauh ekjgk.k d:u 

f'kohxkG dsyh o thos ekj.;kps èkedh fnyh fQ;kZnhus l-n- 

ukansM ;sFks mipkj d:u vkY;kuarj rØkj fnY;kus oxSjs rdzkjh  

o:u xqUgk nk[ky 

nk[ky dj.kkj &  

iksgsd‚@2304  VksEis iksLVs uk;xkao eks ua 9823262304 

rikfld vaeynkj & 

 iksmifu ckpkokj lkgsc iksLV  uk;xko eks-u- 9637320355 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  

iks-fu- f'kans iksLVs uk;xkao eks-ua-8975769508 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &   

iks-fu- f'kans iksLVs uk;xkao eks-ua-8975769508 gs fnukad 

29@09@2022 jksth  osG 21%57 oktrk uksan ua- 22 oj jokuk 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq - 



 

 

पोलीस टेशन रामतीथ आ  नंबर 25/2022 कलम174 crpc माण ेदाखल द.30/09/2022 

पो. टेच े

नाव 

आ  व कलम आ  घडला ता. वेळ 

ठकाण व दाखल ता. 

वेळ 

खबर दणेार नाव प ा व मोनं ,  हक कत 

रामतीथ आ  25/ 2022 कलम 174 

crpc माण े

 

 

मयताच ेनाव :- दगांबर आनंदा 

आनमूलवार  वय 40 वष 

राहणार बेळकोणी ख.ूतालुका 

िबलोली  

 

उिशरा च ेकारण .खबर दणेार 

यांना उशीरा कळा याने  आज 

खबर दल ेव न 

 

 मरणाच ेकारण :- िवजपडून  

मृ य ू

 द. 29/09/2022  

च ेसाय.ं 05.00 

वाजता ते 

द.30/9/22 च े

पहाट े06.00 

वा.दर यान  

मौ.बेळकोणी ख.ू  पवु 

स 22 कमी 

 

 

आम ृदाखल  

ता.वेळ:- द 

30/09/.2022 च े 

11.00 वा टे.डा 

न द  11वर  

 

  

 खबर दणेार  नाव:- कशन गो वदराव 

आनमूलवार  वय 38 वष वसाय 

शेती राहणार.बेळकोणी ख.ु तालकुा 

िबलोली  मो.9960307255 

 

 

 

पो टे भारी अिधकारी_ सपोिन दघे 

साहबे. 

मोबाईल.+91 98342 55985 

 

मा.पोलीस अिध क साहबे सुचना  

खलुासा- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील खबर दणेार यांने खबर दली क यातील  

मयत  हा द.29/9/22 रोजी साय.पाच वाजता सू.शेताकड े

वानेर हाकल यासाठी हणून गेला या दर यान अंगावर 

िवज पडून  मरण पावला आह ेवगैरे खबरे  व न Api दघ े

साहबे यां या आदशेा वये AD  दाखल क न पुढील 

चौकशी तपास बीट HC.2476 पठाण  यां याकड े दला 

आह े

 

तपािसक अमंलदार :-HC.2476 पठाण  मो न 

9823027725 

 

 

दाखल करण:-hc 928 भवानगीकर  मो न 9545353519 

 



 

 

 

 

पो. टे. च ेनाव लबगाव  अम ृन.ं  :- 12/2022 कलम :-  174 crpc द. 30-09-2022 

पो. टे. च ेनाव  गरुन / आ.म ृ/ पनाका / 

िम सग घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िम सग 

घडला व दाखल  

फयादी च ेनाव व प ा व मो. 

नं. आरोपी च ेनाव व प ा, 

आरोपी अटक होय / नाही 

.  

                 ह ककत  

लबगाव अम ृनं.  :- 12/2022 

 

कलम :-  174 crpc 

 

 

मरणाचे कारण 

दयिवकारा या झट याने मृ यू 

अम ृघडला ता. व वेळ :-  

 द. 29-09-2022चे  14.50वा.  

उपचार कामी का  हॉि पटल नांदडे येथे 

शरीर केले असता डॉ टरांनी यांना 

तपासून15.26 वा. मरण पाव याचे 

सांिगतले 

 

 

ठकाण :- कागदे हॉि पटल नांदडे 

 

 

 

अम ृ दाखल ता. व वेळ :-  

द. 30-09-2022 चे 12.28वा.  

 

न द नंबर :-  15वर  

 

फयादी चे नाव आर एस घुगे Asi 

पो ट िशवाजीनगर नांदडे 

 

 

 

मयताचे नाव :- गो वद िशवाजी 

बोकारे वय36वष राहणार राहती बु 

तालुका िज हा नांदडे 

 

 FIR दले का होय/नाही :- . 

 

आरोपी अटक :-  

 

चेकिल ट ची पूतता केली आह े:- 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील खबर 

दणेार यांनी खबर दली  क , गो वद िशवाजी बोकारे वय 36वष 

राहणार राहती ब ुतालुका िज हा नांदडे यास छातीत दखुत अस याने 

यांना यांचे नातेवाईकांनी उपचार कामे का  हॉि पटल नांदडे येथे 

शरी रक केले असता डॉ टरांनी यांना 15.26 वाजता मरण 

पाव याचे सांिगतले यांचे पो टमाटम सदर िव णुपुरी येथ ेकेले तसे 

कागदप  पो टेला आज रोजी ा  झा याने मा.स.पो.िन. साहबे यांचे 

आदशेाने पढुील तपास कामी  ASI   सूयवंशी यांचेकडे दला.  

तपािसक अंमलदार :- ASI सूयवंशी पो. टे. लबगाव  मो. नं . 

9011472277 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :- स. पो. िन. पवार साहबे पो. टे. िलबगाव  

मो. नं. 9823288458. 

दाखल करणार :- PSO Hc/2126 ध डग े पो. टे. लबगाव मो.नं. 

9763265999 

 



 

 

 

(DCR) ो  पो. टे. लोहा  cr no 196/ 2022 कलम 363 भादवी 

पो. टे. 

च ेनाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हक कत  

 

लोहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुरन. 

196/2022 

कलम  363  

भादवी  

 गु हा घडला: - द. 29 /09 

/2022 रोजीच े12.30 वाजताच े

सुमारास राहते घ न मौज े

सुनील तालुका लोहा िज हा 

नांदडे 

 

गु हा दाखल:- दनांक 

30/9/2022 वेळ  13.44 

वाजता टेशन डायरी न द 17 

वर 
 वर       

 

पळवुन नेले या मलुीच ेनांव _ 

ऋतुजा रामराव यरमुनवाड वय 

17 वष 03 महीने 06  दवस रा. 

सुनेगाव ता. लोहा िज हा नांदेड  

फयादी  - काश रामराव यरमुनवाड वय 

38 वष वसाय खाजगी चालक राहणार 

सुनेगाव तालुका लोहा िज हा नांदेड 

मोबाईल मांक 95 45 19 10 53 
 

 

 आरोपी च ेनाव व पता - अ ात  

 

 उिशरा चे कारण:- फयादी हा जवळच े

नातेवाईक तसेच ित या जवळ या 

मैि णीकडे मलुीचा शोध घेतला असता 

मुलगी आज पावेतो िमळून न आ याने आज 

रोजी पोलीस टेशनला येऊन त ारी 

जवाब द याव न 

 

आरोपी अटक:- नाही 

 

 

खुलासा :-सादर िवनंती क ,   वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील  अ ात आरोपी तान ेअ ात कारणासाठी 

फयादीच ेमुलीस पळून नेले आह े वगैरे जबाब व न मा. पो. 

िन. साहबे यांच ेआदशेाव न गु हा दाखल क न पढुील 

तपास मपोउपिन  रेखा काळे मडॅम यां याकड े दला 
   
तपासी अंमलदार - मपोउपिन  रेखा काळे मँडम पोलीस टेशन 

लोहा मो  9922391720 
 

दाखल करणार- पोना 491 लाटकर मोन 8830449911 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

              मा.पोिन/ तांबे  साहबे मोन 9850188100 

           

मा.पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना:- 

 



              

 
 

  

  
  

          

   
 

 
  

 

     

 
    

    
          

 

 
          

 
   

        
       

 

    
     

       
   

   
 

  
    

 

 

 

        
           

         
            

       
         

          
   

 
        

  

 
      

  

      



 

 

        

 
िहमायतनगर  
 

 
 221/2022 कलम 324, 
323, 504 ,506, 34 भादवी  
 
 
 

िद.30/09/2022 रोजी चे 07.30 
वा.चे.सुमारास िफय दीचे घरासमोर 
मौ.वाळकेवाडी ता.िहमायतनगर  
 
 

िद.30/09/2022 
रोजीचे 15.09 वा.चे.सुमारास 
टे.डा नं 0018 

 
 

काश ल मण वाकोडे 
वय 47 वष यवसाय 
मजुरी रा.वाळकेवाडी 
ता.िहमायतनगर  
 
 
 
 

  

सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफय दी हा याचे प नी मुलाबाळा पासुन वेगळे 
राहत होता पण आज रोजी गावातील नातेवाईकां या  
सांग या व न  प नी व मुलासोबत राह यास गेला 
असता मुलगा नामे राजु काश वाकोडे यांने या या 
हातातील कु-हाड डो यात मा न डोके फोडले यावेळी 
तो खाली पड याने यचे वडील,प नी,चुलत भाउ याने 
लाथाबु याने मारहण क न िजवे मार याची धमकी 
िदली केली वगैरे  जबाब व न गु हा दाखल क न 
मा.पो.िन.साहेबा या आदेशाने तपास ASI कदम 
यां याकडे िदला  

 अिधकारी :- ी बी.डी.भुसनुर साहेब 
मो.9834774799 

 पोहेकॉ-2281 लायक शेख  
मो.9763916381 

ASI

 
 

 

 



कनवट  िम सग नं.  :- 33/2022 

 

पो. टे. च े

नाव 

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 

िम सग घडला व कलम 

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िम सग 

घडला व दाखल 

फयादी च ेनाव व प ा व मो. 

नं. आरोपी च ेनाव व प ा, 

आरोपी अटक होय / नाही 

ह ककत 

कनवट  िम सग नं.  :- 33/2022  

 

हरवलले े च ेवणन 

उंची - पाच फुट पाच 

इंच, रंग - गोरा, चेहरा - 

गोल , बांधा - मजबुत , 

पोशाख - पांढरा क था 

कलरचा शट , पांढरी 

पॅ ट व पायात बुट 

का या कलरचा  

 

हरवललेी ता. व वेळ :- 

 द. 27/09/2022 रोजी सकाळी 

10:00 या सुमारास राहते घ न 

बोधडी खु. ता. कनवट  

ठकाण - राहते घ न बोधडी ख.ु 

ता. कनवट  

 

 िम सग दाखल ता. व वेळ :-  

द. 30/09/2022 च े16:29 

 

न द नंबर :-  23वर  

 

उिशरा च ेकारण :- खबर दणेार 

यांनी सवञ शोध घेवून िमळुन न 

आ या ने आज रोजी पो टे ला येवून 

अज द याने.  

 

 

खबर दणेार :- सौ. आशा 

िम लद रोडे वय27 वष, 

वसाय -  मजूरी रा.बोधडी 

ख.ु ता. कनवट िज.  नांदडे 

मो.नं. 9112947687 

 

हरवलले े च ेनाव :  

िम लद काशीनाथ रोडे वय 

34 वष रा.बोधडी ख.ु ता. 

कनवट  

   

FIR दल ेका होय/नाही :- 

होय. 

 

आरोपी अटक :- नाही. 

 

यावळेी अजदार  सौ. आशा िम लद रोड ेवय27 वष, वसाय -  मजूरी 

रा.बोधडी ख.ु ता. कनवट िज.  नांदडे यांनी पो. टे.ला येवून अज दला 

क , माझा नवरा नाम ेिम लद काशीनाथ रोडे वय 34  वष रा. बोधडी ख.ु 

ता. कनवट ह े द. 27/09/2022 रोजी सकाळी 10:00 या समुारास 

राहते घ न बोधडी ख.ु ता. कनवट येथुन सकाळी 10:00 या समुारास 

ऊसाच ेपसै ेको हापूर येथुन घेऊन येतो. हणून गेला तो परत आला नाही. 

हणून याचा शोध घेतला असता ते िमळुन आला नाही. तसेच मा या 

नवर्याला फोन लावला असता फोन बंद होता. असा अज द याने सदर 

अजाची न द िम सग रिज टर नं 33/2022 वर न द घेवून DO सपोिन 

वाठोरे साहबे यां या आदशेाने पढुील चौकशी कामी hc/1052 ब डलेवाड 

याचं ेकड े दला.  

दाखल करणार :- PSO hc/915 राठोड पो. टे. कनवट 

 मो. नं.9850143382 

तपािसक अमंलदार :- hc/1052 ब डलेवाड पो. टे. कनवट  

मो. नं. 9923471052  

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :- ..पो. िन. सोळंुके साहबे पो. टे. कनवट  मो. नं. 

9422242568 



 

 

पोलीस टेशन सोनखडे CR NO 141/2022कलम  द 30/09/2022 

 
सोनखेड 
 

Cr no 141/2022 कलम 

279,283,304अ भादवी सह कलम 122 

मो वा का माण े  
 
  
गु हा घडला ता वेळ:- द27/9/2022/च े

20.00ते20..30वा च े समुारास नांदडे ते 

उ मान नगर जाणारे रा ीय 

महामागावरील रोडवर ल ढ ेसांगवी 

फा ा समोर पूवस पधंरा कलोमीटर 

 

गु हा दाखल ता वेळ:- द  

30/09/2022 च े 14.12 टे..डा न द 

 12 
दाखल करणार 

पो हकेा 1927भु  े

 फयादीच ेनाव 

दगंबर िवनायकराव इंगळे 

वसाय  शेती सोनखेड वय 

28वष  जात मराठा राहणार 

चौथी धमापुरी तालकुा कंधार 

िज हा नांदडे  मो न  

9175475947 
 
मयताच ेनाव 

यंबक नागोराव इंगळे 

 

उिशराच ेकारण 

आज रोजी धा मक िवधी पणू 

क न पो टला येऊन फयाद 

द याव न 

खलुासा:- सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

यातील यातील मयत ंबक नागोराव इंगळे हा याची िहरो फॅशन ो 

मोटरसायकल माकं 26 ए एम 83 िझरो पाच वर बसून रा ीय 

महामाग नांदडे ते उ मान नगर रोडने नांदडे ते ल ढे सांगवी कडे जात 

असताना सदर रोडवर लोणी सांगवी फा ासमोर रोडचे डावे बाज ू

कडून रोडवर मालवा  क या चालकान े याच ेताबातील सदर क 

धोकादायक ि थती त िन काळजी पणाने रोडवर उभा क न ठेवला या 

कच ेपाठीमागील र ले टर लाईट व कोण याही कार या िनशा या 

न लावता सुरि तता न बाळगता तो हाय गाई व िन काळजी पण आिण 

उभा केलेला अस यामुळे मयत हा याच ेमोटार सायकलवर बसून जात 

असले या सदर मोटरसायकलची क या पाठीमागून धडक बसून 

अपघात होऊन यात मैदा गंभीर जखमी होऊन जागीच मरण पावला 

या सदर क हा कारणीभूत आह ेवगैरे जवाबाव न व न मा सपोिन 

साहबे यां या यां या आदशेाने गु हा  दाखल क न पुढील तपास कामी 

पोउपिन प रहार सर या याकड े दला   

मो न9309758181 

तपािसक अमंलदार पोउपिन प रहार सर 9309758181 

 



 

 

(DCR) ोिहिबशन पो. टे. कंधार गु.र.न.307/2022 कलम 65( ई) म.दा.का. द.30/09/2022 

पो. टे      गु.र.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

कंधार   

गु.र.न.307/2

022 कलम 

65( ई) 

म.दा.का. 

घडला:- द.30/09/2022 च े

14.00 वाजता  अमर चाऊस 

चौक पेठवडज येथे डांबरी 

रोडवर ता. कंधार पूवस 

30. क.मी 

 

 गु हा दाखल:- 

द.30/09/2022 वेळ 20.12 

टेशन डायरी न द  25 वर 

 

दाखल करणार:- ASI- कांगण े

साहबे पो. टे. कंधार  

मोबाईल नंबर:- 

 

 

फयादीच ेनाव:- बापरूाव मरीबा वहारे वय 49  

वष वसाय- नोकरी -HC-/ 1959 पो. टे.कंधार 

मो. .9604333256. 

FIR त दली का:- होय 

आरोपी नाव व प ा:-  

उिशराच ेकारण:-  

आरोपी अटक:- नोटीस दऊेन सोड यात आल े

िमळाला  माल:- दशेी दा  भगरी सं ा या कागदी 

लेबल असले या 180 एम. एल . या काचे या 12 

सीलबंद बॉटल  कमती 720/- पये .  

खलुासा;            नमूद ता. वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने वतःचे 

फाय ासाठी दशेी दा  भगरी सं ाच े180 ML  मते या काचे या 

कागदी लेबल असले या 12 सीलबंद बॉटल यके  कमती 60/- . 

माण ेएकूण 720/- .  चा माल चोरटी िव  कर याच ेउ शेाने 

िवनापरवाना बेकायदशेीर र या ता यात बाळगून आलेला िमळून 

आ याने वगैरे फयादीच ेमजकुरा व न गु हा दाखल. 

तपासी अमंलदार:- -NPC-548 काळे साहबे.  पो. टे.कंधार मो. .,  

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 

            मा. पोलीस िनरी क  पडवळ सा.  

भेट दणेारे अिधकारी च ेनाव मो. .9420841070. 

                केललेा तपास:-  

 

मा.पोलीस अधी क साहबे यांच ेसूचना:- 

 

 

 



 

लबगाव   गु न न.ं  :- 147/2022 कलम :- 65 (ई) म. 

पो. टे. च े

नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 

िम सग घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िम सग घडला 

व दाखल  

फयादी च ेनाव व प ा व मो. नं. 

आरोपी च ेनाव व प ा, आरोपी 

अटक होय / नाही 

.  

                 ह ककत  

लबगाव गु न नं.  :- 147/2022 

 

कलम :- 65 (ई) म. ो.. 

 

 

िमळाला माल :- दशेी 

दा  भगरी सं ा अस े 

लेबल असले या 180 एम. 

एल .च या मते ा 

िसलबंद काचे या बॉटल 

दहा  10बॉटल क.अ. 

एकूण700 पयाचा  माल 

 

  

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 30-09 2022 च े15.25वा. 

दर यान 

ठकाण :- , सायाळ फा ा जवळ 

िशवार दशा पूवस 06 क.मी ता. िज. 

नांदडे मी.िबट नं03 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ  

द. 30-09-2022 च े17.17वा.  

न द नंबर :- 21.वर  

दाखल करणार :- PSO Hc 2126 

ध डग ेपो. टे. लबगाव मो.नं. 

9763265999 

फयादी च ेनाव : गजानन 

भगवान खंडागळे वय 38 वष 

वसाय नोकरी पो.का 2857 

पो ट लबगाव 

 

आरोपी च ेनाव .  

 FIR दल ेका होय/नाही :- होय. 

आरोपी अटक :- नोटीस 

चकेिल ट ची पूतता केली आह े:- 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीने िवनापरवाना बेकायदशेीर  र या दशेी दा  भगरी 

सं ा अस ेलेबल असले या 180 एम.एल. या  सीलबंद 

काचे या 10बाटल क.अ.700/ पायचा  ो .ि हशन गु ाचा 

माल वतः या फाय ासाठी चोरटी िव   कर या या उ शेाने 

ता यात बाळगुन िमळून आला   वगैरे मजकुराच ेजबाब व न 

व रल माण ेगु हा दाखल  क न मा.स.पो.िन. साहबे यांचे 

आदशेाने पुढील तपास कामी  ASI दामोदर यांचकेडे दला.  

तपािसक अमंलदार :- ASI दामोदर पो. टे. लबगाव  मो. 

नं9823971681 

पो. टे. भारी अिधकारी  

नाव व मोबाईल नंबर :- स. पो. िन. पवार साहबे पो. टे. 

िलबगाव  मो. नं9823288458 

 

 



 

पोलीस टेशन िहमायतनगर 222/2022 कलम 65 (इ )िद.30/09/2022 

 

 
िहमायतनगर  
 

 

 
 222/2022 कलम 65 (इ 
) 
 

िद.30/09/2022 रोजी चे 
15.05 वा.चे.सुमारास 
आरोपीच े रहाते घरासमोर 
मौ.पोटा ता.िहमायतनगर  
 

िद.30/09/2022 रोजीचे 
19.39 वा.चे.सुमारास 
टे.डा.नं0026 

 
 
 
 

मता िदलीपराव जाधव वय 34 
वष यवसाय नौकरी (मिहला 
पोउपिन ) पो. टे.िहमायतनगर 
 
 

  

सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी हा 
देशी दा  भगरी सं ाची चोरटी िव ी कर या या उदेशाने वता या 
ता यात बाळगलेला िमळुन आला  
वगैरे  लेखी जबाब व न गु हा दाखल क न मा.पो.िन.साहेबा या 
आदेशाने तपास ASI कदम यां याकडे िदला  

 

 
 

 पोहेकॉ-2281 लायक शेख  मो.9763916381 
ASI

 अिधकारी :- ी बी.डी.भुसनुर साहेब 
मो.9834774799 
 

 

 

 



 

 

463/2022 क, 498(अ), 506,34 भा द वी माणे 

463/2022 
क, 498(अ), 
506,34 भा द वी 

माणे 
 
 
 
 
 

िद. 30.01.2017 रोजी 
10.00 वाजता ते आज 
पावेतो िफय दीचे सासरी 
सहयोगनगर कळमनुरी  
 

िद.  30/09/2022 रोजी 
वेळ 19.27  वा. न द नं. 35 
वर 
 
 

पोहेका / 2822 कनकावळे   ने 
पो. टे. देगलुर  

 सादर  वनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण 
यातील  आरोपीतानी संगणमत क न आ हाला 
नांदेड येथे घर घे यासाठी िफय दी बाईस त ुतु या 
माहेरहुन 10,00,000 (दहा लाख) पये घेवुन ये 
असे हणुन िफय दी बाईचे चािर यावर संशय घेवुन 
तीला उपासपोटी ठेवुन तीचा माणसीक व शारीरीक 
छळ क न तीस जीवे मार याची धमकी िदली  वगैरे 
िफय दी चे जबाब व न गू हा दाखल 
 

– पोउपिन कांबळे    ने पो टे 
देगलुर   
 

 
पो. िन. ी. माछरे मोनं 9821159844 
 

 



 

 

 

 

¯

ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं 

िद 30.09.2022 रोजी वेळ  
18.35 वा. िशवबानगर 
देगलुर आरोपी या 
घरासमोर  
 

िद. 30 .09..2022 रोजी 
वेळ 22.00  वा.न दनं  
40 
 
 
 

पो. टे. देगलुर 
मो.न. 9356170199 
 

  
 

 – एका ला टीक या 
िपशवीत सधी ने भरलेले एक िलटर मतेचे 
19 पाकीट िकमती 380/-  ो गु ाचा 
माल   

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपीने याचे राहते घरासमोर एका ला टीक या 
िपशवीत सधी ने भरलेले एक िलटर मतेचे 19 पाकीट 
िकमती 380/-  ो गु ाचा माल  हा िवनापरवाना 
बेकायदेिशर िर या चोरटी िव ी कर या या उ ेशाने ता यात 
बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब व न गु हा दाखल  
  

-    पोउपिन कांबळे  ने. पो टे देगलुर

 
 

पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  
.ने. पो टे 

देगलुर

 



 

 

 

 

ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं 



िद. 30.09.2022 रोजी 
वेळ 17.00 वा शाहापुर ते 
व ाळी गावाकडे जाणारे 
रोडवर िट पाँई ट शहापुर 
ता. देगलुर  
 
 
 

िद. 30.09 ..2022 रोजी 
वेळ 22.31 वा.न दनं  
43 
 
 
 
 

संगमनाथ माधवराव परगेवार वय 
42 वष यवसाय नौकरी सपोिन. ने. 
पो. टे. देगलुर मोनं  9228846691 
 

 - 

– नगदी  500/- . 
व मटका जुगाराचे सािह य 

:-- 
.नाही 

 
 

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी  िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या लोकांकडुन पैसे 
घेवुन आक ावर लावुन क यान नावाचा मटका जुगार खेळत 
व खेळिवत  असताना नगदी 500/-  व मटका जुगाराचे 
सािह य सह िमळुन आला हनुन वगैरे िफय द व न गु हा 
दाखल .. 
 

पोहेका 1984 सकनुरे    ने पो 
टेदेगलुर

 

पोहेका / 2822 कनकवळे     .ने. पो टे देगलुर

 
 

पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 

 

 
 
 
 



mLekuuxj  vk- e-ua 39@2022  dye 174 Hkk-na-fo- 
ftYgk@ 

iks-Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 

nk[ky@izkIr fn-osG 

xqjua @vk-e`-

@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs 

ps uko 

&  

mLeku

uxj 

 

 

vk-e-̀?k- rk-osG 

fBdk.k-%&  

fnukad -28-09-
2022ps 06%25ok 
vkèkkj g‚fLiVy ukansM 
mipkj njE;ku eR̀;w  
 

fn’kk o varj %& 

if’pesl 28 fd-eh- 

xqjua  nk[ky-rk-osG- 

%&  

fnukad 30@9@2022 

jksth ps 17%13 oktrk 

uksan ua-19 oj    

vk- e-ua 
39@2022 
dye 174 Hkk-
na-fo- 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

[kcj ns.kkj ;kaps uko %&  

ekèko ekjksrh olwjs  o; 
40o"kZ O;olk; 'ksrh jk- 
gkGnk rk- daèkkj ft- ukansM  
eks- ua- 9673226515 
 

e;rkps uko %& lat; jkek 
olwjs  o; 48 o"kZ O;olk; 
'ksrh jk.k~ gkGnk rk.k~ daèkkj 
 

mf’kjkps dkj.k %& vkt 
jksth ,e,ylh dkxni= 
iksLVsyk çkIr >kY;kus 
 
ej.kkps dkj.k %& 

ukfidhyk daVkGwu o 
dtZcktkjh i.kkyk daVkGwu   
fo"kkjh vkS"kèk fiowu  
mipkjk njE;ku eR̀;w 
 

[kqyklk %&  

lknj fouarh dh, ;krhy e;r blekus ukihdhyk o 
dtZcktkjh i.kkyk  daVkGwu fn-23-09@2022jksth R;kaps 
'ksrhrp dks.krsrjh fo"kkjh vkS"kèk fiY;kus R;kauk çFke 
ljdkjh nok[kkuk fo".kwiqjh ;sFks  mipkjk njE;ku nk[ky 
dsys o fn-24@09@2022 jksth vkèkkj g‚fLiVy ;sFks nk[ky 
dsys vlrk fn-28@09@2022jksth 06%25 ok- eR̀;w ikoyk 
vls ,e-,y-lh- dkxni= vkt jksth çkIr >kY;kus vk-e-̀ 
nk[ky- 
nk[ky dj.kkj & iksgsdkW @2323tkedj iksLVs mLekuuxj 
eks.ua 99709 75476 
 rikfld vaeynkj & l-iks-fu- Hkkjrh iks-LVs-mLekuuxj  

eks-ua- 8378989949 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& l-iks-fu- Hkkjrh iks-LVs- 

mLekuuxj eks-ua- 9307343434 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &   

l-iks-fu- Hkkjrh lkgsc gs  fn-30@09@2022 jokuk osG 

17%25 LVs-Mk-uksan ua- 21 oj jokuk 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq - 

 

 



 

ग.ूघ. ता. वेळ व िठकाण िफय दीचेनाव व प ा व मोनं 

िद . 30.09.2022 रोजी वेळ 21.00 
वा. िनलकमल बारचे समोरील 
रोडवर देगलुर    
 
 

िद. 30 .09..2022 रोजी वेळ 
22.46  वा.न द नं  45 
 
 
 

पो. टे. देगलुर मो.न. 9860026652 
 

  
 
िमळाला माल – सधीने भरलेले एक 
िलटर मतेचे 20 पाकीट येकी  
िकमती  20 पये दरा माणे एकुण 
400/-  ो.गु हाचा माल  

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी 
यातील आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या 
सधीने भरलेले एक िलटर मतेचे 20 पाकीट 

येकी  िकमती  20 पये दरा माणे एकुण 400/-  
ो.गु हाचा माल सह चोरटी िव ी कर या या 

उ ेशाने ता यात बाळगुन िमळुन आला वगैरे जबाब 
व न गु हा दाखल  

 .ने. 
पो टे देगलुर
 

सपोउपिन िमरदोडे    ने. पो 
टे देगलुर

 
 

पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 
 

 



 

 

िवषय पो टे िवमानतळ गरुनं कलम

िज हावपो टे चे

नाव

गु हाघडला दाखल ा द वे

ळ

गरुनं वकलम फया द व आरोपी नाव व प ा हक गत

िज हा नांदडे

पो टे िवमानतळ गु घ ता वेऴ व ठकाण

दनाकं रोजी

रा ी वा या

समुारास फयादीचे

घराचे समोर

गो वदनगर नांदडे पुवश

क मी

गु हा दाखल ता वेळ

द रोजी वेळ

वा टे डा

पो टे िवमानतळ

गुरनं

कलम

सह कलम

भा ह का

फयादी

आरोपी

उशीराचे कारण दवाखाना

िवलाज क न आज रोजी

त ार द याने

खलुासा सादर िवनंती क वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील

आरोपीतांनी संगणमत क न फयादी याचंे घरासमोर येवुन आवाज दवुेन

हणाले क तु या मुलाने दोन मही या पुव दललेी केस मागे घे नाहीतर

रा ल ला खतम करतो हणुन धमक दली व िशवीगाळ केली आरोपी

याने या या हातातील तलवारीने फयादीचे डो यात मा न

दखुापत केली व याचंे पती िन यानंद यांना आरोपी यांने या या

हातातील काठीने डो यात मारले व व यांनी लाथा बु यांनी मारहान

केली व आम या िव द त ार केली तर खतम क न टाकतो असे हणुन

िजवे मार याची धमक दली वगैरे मजकुराचे जबाबा व न

मा पो िन काकडे सा यांचे आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी

पांचाळ याचंकेडे दे यात आला

दाखल करणार कनाके मो नं

तपास करणार पाचंाळ मो नं

 

 



 

 

पोलीस टेशन िहमायतनगर 39/2022 कलम 174 सी.आर.पी.सी िद.30/09/2022 

 

 
िहमायतनगर  
 

 
अिधकारी :- ी 
बी.डी.भुसनुर 
साहेब 
मो.9834774799 
 
 
 

 
 39/2022 कलम 174 सी.आर.पी.सी  
 
 
 

िद.30/09/2022 रोजी चे 15.00 ते 
15.30  वा.चे.दर यान मौ.िहमायतनगर 
िशवारातील शेतातील िवहरीत  
ता.िहमायतनगर दि णेस 03 िक.मी. 
 

िद.30/09/2022 रोजीच े
22.55 वा.चे.सुमारास टे.डा.नं 0028 
 
 
 
 

िवजय राजाराम बलपेलवाड वय 
38 वष यवसाय शेती 
रा.लकडोबाचौक िहमायतनगर  
  .िहमायतनगर िज.नांदेड 
मो.9607727139 
 
 

 शंकर पोत ा बलपेलवाड  (जात 
– गो ला गोलेवार )वय 28 वष  
            यवसाय शेती 
रा.चौपाटी ता.िहमायतनगर 
हा मौ.िहमायतनगर 
 
 

सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
खबरदेणार यांचा चुलत भाउ शंकर पोत ा बलपेलवाड हा 
याच े काका रामे वर भोज ा बलपेलवाड यांचे शेतातील 

िवहरीवर पाणी िप यासाठी गेला असता पा यात बुडून मु य ु
झाला वगैरे लेखी अज  व न आ.मृ.दाखल क न  
मा.पो.िन.साहेबा या आदेशाने तपास पोहेकॉ 2303 
िसगनवाड यां याकडे िदला  
 

 पोहेकॉ-2281 लायक शेख  
मो.9763916381 

पोहेकॉ 2303 िसगनवाड

 

 

 

 



 

          
  
 

   
  

         
           

  
  

 
 

 
  
  

 

 

 

      
 

        
       
      

   

 
      

 
    

      
   

       
   

 

           
            

             
           
         

             
           

 
           

  
            

 

  

 

 

 



 

  पोलीस टेशन माळाकोळी यथेील दन दन गु हयाचा अहवाल दनाकं 30/09/2022 

  पोलीस 

टशेनचे 

नाव 

माळाको

ळी 

 गु हा रिज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना का/ अ. ./ ो ही/घडला व 

दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नंबर 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक होय 

नाही 

हक कत 

पोलीस 

टशेनचे 

नाव 

माळाको

ळी 

 आ. 

.25/2022कलम

174.cRPC  

 

 मयताच ेनाव :- 

व्यंकटी वामन 

जाधव वय 35 वष 

पोमा तांडा 

ता.लोहा. िज. 

नांदडे  

 

 

  

 अमृ. घडला तारीख वेळ व ठकाण 

दनांक 28/09/022रोजी  23:00 

वा.स.द िव णुपुरी नांदडे वाड  09 

म ये उ रेस 50 कमी  

 

 दाखल:- 

द30/09/2022 

टे डा.नोद नं 016.वेळ 21:35वाजता 

 

 दाखल करणार:-LNPC 2623 गु े 

पो टे माळाकोळी 

 

 मरणाच ेकारण:- कोणतेतरी िवषारी 

औषध िप याने मृ यू  

खबर दणेार:- एम.के गोटामवड स.पो 

उपिन.पो टेनांदडे ा. मो. 

नं.9049952421 

 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

 

 आरोपी.  

 

 उिशरा चे कारण :- मयताच ेकागदप  

आज रोजी गो ीला आणून हजर के याने  

हक कत.  सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील मयत हा 

दनांक 28/ 09 /2022 रोजी17.00 वाच ेसुमारास याच ेगावातील वतःच ेशेतात 

कोणते तरी िवषारी औषध िप याने यास उपचार कमी नातलग आिण स.  लोहा 

येथे शरीक केल ेअसता तो उपचारादर यान दनांक 28 /09/022 रोजी वाड   09 

म ये 23:00 वाजता मरण पावला आह ेमरण पावल ेआहेत वगैरे व न मा.सपोिन 

डोके साहबे यांच ेआदेशाने अमृ दाखल क न पुढील तपास कामी यां याकडे दला 

आहे. 

 तपासी अिधकारी:-HC/ 1888 ीरसागर साहबे  

 

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल सपोनी ी डोके साहबे 

पो. टे.माळाकोळी मो.न+918652147575 

 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माण े

 

 



 

dqaVwj  xqju 164@2022 dye 324] 294] 323 506 Hkknafo  lg dye  3¼1½] ¼vkj½¼,l½] 3¼2½¼Ogh , ½] v-tk-t-v-iz-dk;nk  

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr fn-osG 

xqjua @vk-e-̀
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko & 
dqaVwj    
 
 

xqUgk-?k- rk-osG 
fBdk.k-%&   
fnukad 30@09@2022 
ps 06% 30 oktrk 
ekSts bdMs ekG 
xkokrhy mejh rs 
dqaVwj tk.kkjs jksM  
 
 
 
 
xqjua  nk[ky-rk-
osG- %& 30-09-
2022 ps 21%29 ok 
uksna dz 19   oj 
 

xqjua %  
xqju 164@2022 
dye 324] 
294] 323 506 
Hkknafo  lg 
dye  3¼1½] 
¼vkj½¼,l½] 
3¼2½¼Ogh , ½] v-
tk-t-v-iz-dk;nk  
 
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %& ekèko 
xaxkjke dkacGs o; 39 o"kZ 
O;olk; etqjh tkr egkj 
jkg.kkj bdfMekG rk uk;xko 
th ukansM eks ua 9307291393  
 
 
 
vkjksihps  ukao %&  
  
 
 
 
vkjksih vVd %& ukgh 

[kqyklk %& lknj fouarh fd] oj ueqn rkjh[k osG o fBdk.kh 
fyackP;k >kMkph dkMh rksM.;kps dkj.kko:u vkjksihl fQ;kZnh 
gk egkj tkrhpk vkgs gs ekghr vlrkuk lq)k vkjksihus 
fQ;kZnhl egkj?;k fyackph dkMh rw dk rksMykl rw ek÷;k 
èkw;kZyk ikÅy dk Vkdykl rq÷;k ek;pk HkkslMk  ekgkj?;k rw 
y; ektykl rqyk rj gk.krks Fkkac vls Eg.kwu nxMkus o 
yks[kaMh foGîkus fQ;kZnhps ekaMhoj o ekusoj ek:u nq[kkir 
dsyh o [kre djrks rqyk xkokr jkgw nsr ukgh dlk dk; jkgrks 
dh c?krks Eg.kwu thos ekj.;kph èkedh fnyh o fQ;kZnhph iRuh 
o ekeh ;kauk i.k nxMkus ek:u eqdk ekj fnyk vkgs oxSjs tckc 
o:u xqUgk nk[ky  
nk[ky dj.kkj &liksfu egknso iqjh lkgsc iksyhl Bk.ks dqaVwj eks 
ua  8668543100 
 rikfld vaeynkj & Jh vfpZr pkaMd mi fo iks v  lk 
fcyksyh mifoHkkx fcyksyh eks ua 7666643494 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu egknso iqjh lkgsc iksyhl Bk.ks 
dqaVwj eks ua  8668543100 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & Jh vfpZr pkaMd mi fo iks 
v  lk fcyksyh mifoHkkx fcyksyh eks ua 7666643494 
liksfu egknso iqjh lkgsc iksyhl Bk.ks dqaVwj eks ua  
8668543100 
fn 30@09@2022 jksth ps  22%20  ok LVs Mk Ø 20  oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw 
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