
iksLVs brokjk xqju 287@2022 dye  306]504]34 Hkknoh fn 20-10-2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks  

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 
iksLVs ps uko 

brokjk  

 

xqUgk  ?k- rk-osG 
fBdk.k-%&  
fnukad 15@10@2022 
jksthps 12%00 
oktrkps yksgkjxYyh 
x.ks’k VkWdht jksM 
brokjk ukansM  
 
 
 fn’kk o varj 
if’psel  01 fd eh   
   
 
xqUgk   nk[ky-rk-
osG-%&  
fnukad 20@10@2022 
osG 01-25 oktrk 
LVs'ku Mk;jh uksan 
uacj 03  oj 

xqju %& 
287@2022 
 dye   
306]504]34 
Hkknoh  
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %& 
 
fQ;kZfnus izr fnyh dk %& 
gks; 
 
vkjksihps  ukao %& 
1½  
 
vkjksih vVd %& ukgh -  
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh P;k 
cghuhpk nsj  o R;kph iRuh  ygku ysdjkP;k HkkaM.kkP;k dkj.kko:u usgeh 
=kl nsoqu f’kohxkG d:u VkWpZj d:u ekufld =kl  nsY;kus R;kaP;k 
=klkyk daVkGqu ek>h cghu fn 15@10@2022 jksth 12-00 ok-ps lqekjkl 
jkgrs ?kjh uk;yksUkP;k nksjhus cYyhyk xGQkl ?ksarY;kus rhl mipkj dkeh  
vk/kkj gkWLihVy ;sFks nk[ky dsys vlrk fn 19@10@2022 jksth 18-17 ok 
rh mipkj njE;ku ej.k ikoyh vkgs oxSjs tckcko:u ek  iksfu lk- ;kaps 
vkns’kkus xqUgk nk[ky- 
 - 
nk[ky dj.kkj &  
iksmifu Jh ,y- ,p ekjdokM iksLVs brokjk eksua 8329319593 
rikfld vaeynkj &  
iksmifu Jh jes’k xk;dokM iksLVs brokjk eksua 9552574510 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iksfu Jh Hkxoku /kcMxs iksLVs brokjk eksua  9552520363  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh %& 
Ekk-mi-fo-iks-vf/kdkjh Jh-fl/ns’oj Hkksjs lk- mi-fo- brokjk ukansM eksdz 
7798688865] iksfu Jh Hkxoku /kcMxs iksLVs brokjk eksua  9552520363  
iksmifu Jh ,y- ,p ekjdokM iksLVs brokjk  gs  fnukad 19@10@2022 jksth 
ps 21-06 ok LVs’ku Mk;jh uksan uacj 42 oj jokuk-   
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq   

 

 

 

  



iksLVs foekurG xqju  358@2022 dye  353] 332 ]504 ] 506]34 Hkknoh  fn-20-10-2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks  

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 
iksLVs ps uko 

foekuRkG  

 

xqUgk  ?k- rk-osG 
fBdk.k-%&  
fnukad&20@10@2022 
jksth 01-00 okt.;kP;k 
lqekjkl egknso 
eanhjkleksj f'kouxj 
;sFks ukansM  
 
 fn’kk o varj  
iqoZsl 02  fd eh   
   
 
xqUgk   nk[ky-rk-osG-% 
fnukad 20@10@2022 
osG 04-43 oktrk 
LVs'ku Mk;jh uksan uacj 
04  oj 

xqju %&  
358@2022  
dye   
353] 332 ]504 ] 
506]34 Hkknoh  
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %& 
çfni Hkkuqnkl xksaM iksyhl 
mi-fujh{kd iksyhl Bk.ks 
foekurG o;&32 o"kZs 
O;olk;&uksdjh  
eks- 7972560742- 
  
fQ;kZfnus izr fnyh dk %& gks; 
 
vkjksihps  ukao %& 
 
vkjksih vVd %& ukgh -  
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihrkauh  lxa.ker d#u fQ;kZnh gs fMvks MîqVh njE;ku iksyhl Bk.ks gnhr 
isVªksyhax djr vlrkuk egknso eanhjkleksj f'kouxj ;sFks FkkacysY;k yksdkauk  ?kjh 
tkoqu >ksih tk vls lkaxhrys vlrk fQ;kZnhl f'kohxkG djr R;kaps  onÊyk 
vks<qu onÊps cVus rksMqu Vkdyh rlsp rqEgh ek÷;k uknh ykxq udk ukgh rj eh 
rqeP;k Q¡ehyhyk lksM.kkj ukgh eh ikgrksp rqEgh ;sFks MîqVh d'kh djrk c?krksp 
vls Eg.kqu 'kkldh; dkekr vMFkGk fuekZ.k dsys o  iGqu xsys- oxSjs etdqjkps 
fQ;kZno#u ek-iks-fu-lk-;kaps vkns'kkus xqUgk nk[ky d#u rikldkeh liksfu 
vkuynkl lk -;kapsdMs ns.;kr vkyk  
nk[ky dj.kkj &  
iksmifu Jh tkèko  iksLVs foekurG eks&8007580146 
 

rikfld vaeynkj &  
liksfu Jh vkuynkl  iksLVs foekurG  eks&7020201376 
  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iks-fu  Jh dkdMs iksLVs foekurG eksua 9923131121   
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh %& 
iks-fu  Jh dkdMs iksLVs foekurG eksua 9923131121   
liksfu Jh vkuynkl  iksLVs foekurG    gs  fnukad 20@10@2022 jksthps  
 05-01 ok LVs’ku Mk;jh  uksan uacj 05 oj jokuk-   
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq   

 

  



पोलीस टेशन मुखेड आ  ५३/२२ कलम १७४ crpc  माणे दनांक  २०/१०/२०२२ 

पोलीस 

टेशन 

 गु घडला व दाखल तारीख फयादी व 

आरोपी 

खलुासा शरेा 

मखुेड  आ  

५३/20२२ 

कलम 

१७४crpc 

माण.े 

आ  घ ता वेळ व ठकाण 

दनाकं द.३०/०९/२०२२ रोजी 

१९:०० वा  च ेस.द िव णुपरुी 

नांदडे वाड  १५ म ये 

 

आ  दा ता वेळ दनाकं 

२०/१०/२०२२ 

च े११:२८ 

टे डा  न द  १२वर. 

 

मरणाच ेकारण:- 

 िवषारी औषध िपऊन मयत 

 

 

. 

फयादी-  

. 

मयत च े

नाव:-  

शंकर जळबा 

गायकवाड वय 

३४ वष  रा 

हगंरगा प.क 

ता.मुखेड. 

 

 

 

खलुासा-सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील मयत 

याने द २९/०९/२०२२ रोजी १५:०० वा सुमारास हगंरगा िशवारातील 

भानू पाटील द तुरे यां या शेतात दा या नशेत कोणते तरी िवषारी औषध 

िप याने यास उपचार कामी  सद मखुेड   येथून स.द. नांदडे येथ ेशरीर केल े

असता उपचार चाल ू असताना द.३०/०९/२०२२ च े १९:०० वाज याच े

समुारास मरण पावला वगैरे कागदप  ा  झा याने मयताच ेप ीच ेजबाब 

न दवून वर माण े आ  दाखल. 

 

दाखल करणार-  

सपोउपनी पांड े पो. टेशन मखेुड. मो ७७९८५७५१५२.. 

 

तपास-   

पोना २६३६ चचोरे मो . ९९२३१९२६३६.    पो टे मखेुड. 

 

 

 

 

 

 



पोलीस टेशन मु ामाबाद  ो हीशन  cr no 246/2022 कलम  65 ई मदाका दनाकं 20/10/2022  

पो. टेशन 

नाव 

गुरन व  कलम गु हा घ, ता, वळे ठकाण फयादीच ेनाव थोड यात गु ाची हक कत 

पो टे  

मु ामाबाद  

 

भाग 05 

246/2022  

कलम 

 65 ई मदाका 

 

 

 

िमळाला माल    

1000/- गावठी 

हातभ ीची दा  दहा 

िलटर 

 

 

गु हा घ, ता, वळे व ठकाण 

दनाकं 20/10/2022वेळ 

12:15वा सुमारास बोलबाला 

मु ामाबाद  

 

 

गु हा दाखल तारीख वेळ 

 द 20/10/2022 रोजी  

वेळ 14:20  

न द 18 वर  

 

 

 फयादीच ेनाव  

शरीफ हबीबखा 

पठाण वसाय नोकरी 

राहणार पो ट मु माबाद 

मोबाईल माकं 96 23 66 

3100 तालुका मखुडे 

 

 

आरोपीच ेनाव  

 

खलुासा वर नमूद तारीख वेळी ठकाणी यातील आरोपीने 

वतः या आ थक फाय ासाठी हातभ ीची गावठी दा  दहा 

िलटर कमती 1000 पयाची चोरटी िव  कर या या उ शेाने 

वतः या ता यात बाळगून िमळून आला हणून गु हा दाखल 

क न माननीय सपोिन साहबे यां या आदशेाने पुढील तपास 

कामी बीट पो ह ेका 1996 आडकेर यां याकड े दला 

 

तपास कामी 

 बीट पो ह ेका 1996 आडकेर पो टे मु ामाबाद  

गु हा दाखल करणार 

 ASI जाधव पो टे मु ामाबाद मोबाईल न.8605430645 

भारी अिधकारी  

एस य ुजाधव सपोिन पो ट मु ामाबाद 

 मोबाईल न,8999881900 

 

 

 

 



                                    पो टे कंुडलवाडी  गुरन 111/ 2022 कलम 352,323,504,506,34 भादवी माण े दनाकं 20/10/ 2022 

पो टेच ेनाव गरंुन व कलम गु. घडला व दाखल दनाकं फयादीच ेनाव हक कत 

कंुडलवाडी 111/ 2022 

कलम  

325,323,504 

,506,34 भा द िव  

गु हा . घडला  

द.09/10/2022 रोजी 

22.30 वा.च ेस.ु फयादीच े

घरी माचनूर तालकुा 

िबलोली 

 

गु हा दाखल  

दनाकं 20/10 /2022 

 च े14. 25 वाजता 

 न द नंबर 16 

 

 

फयादीच ेनाव   

नागेश हाणमंत चरके वय 24 वष 

वसाय मजुरी रा. माचनूर ता. 

िबलोली मो.7620400042 

 

आरोपीच ेनाव-  

  

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी यांनी संगणमत क न तू िवनाकारण जादटूोणा केलास 

हणून िशवीगाळ क न थापडबु याने मारहाण केल ेव फयादीच े

नाकाच े व डा ा डो याच े आतील हाड उजला जी चरके यांनी 

हाताच ेबु ने मा न फॅ चर केल ेव िजव ेमार याची धमक  दली 

वगैरे मजकुराच ेजबाब व न गु हा दाखल क न मा सपोनी साहबे 

याचं ेआदशेाने बीट पोह ेका 2206याचंे कड े दला 
 

दाखल करणार-  

 पोहकेा/2388 ढगे साहबे मो.9049477411 
 

तपासीक अमंलदार –  

पोहकेा/2206  मेडवेार साहबे मो.9890953645 
 

भारी अिधकारी 

सपोनी कासल ेसाहबे पो टे कंुडलवाडी मो.9823017330   
 

 

 

 

 



पो. टे िवमानतळ गरुनं 359/2022 कलम  379, 34 IPCमधील  द.20/10/2022 
 

अ. 

. 

िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

 िज हानांदडे, 

पो. टे.  

 

िवमानतळ 

गु.घ.ता.वळे व ठकाण - 

दनांक-20/10/2022 

रोजी 10.45 वा ते 11.20 

वा या दर यान बसने 

वास करीत असतांना 

अधापुर ते नम कार चौक 

दर यान पवुश 03 क.मी. 

 

 

 

गु हा दाखल ता.वऴे  -   

द.20/10/2022  

वेळ 15.33 वा.  

 टे.डा.नं.38  

 

 

 पो. टे 

िवमानतळ 

गुरनं 

359/2022 

कलम   

379, 34 

IPC 

फयादी- 

  
 

आरोपी – 

 तीन आनोळखी महीला ं
 

गलेा माल-  

1) सो या या 2 पाट या ( लेन कार या ) 

ज.ूवा.व.अ.ं 40 ाम 2) सो या या 4 बांग ा यावर 

फुलाची िडझाईन आहे. जू.वा.व.अं. 40 ाम 3) 

सो याचा राणी हार या ऑरज कलर चा खडा आह.े 

ज.ूवा.व.अ.ं 30 ाम 4) सो याच े शॉट गंठन 

ज.ूवा.व.अ.ं 15 ाम 5) सो याची साखळी गंठन यात 

काळे मनी आहेत ज.ूवा. व अ.ं 30 ाम 6) सो याचे 

कानातले फुले, गंुडे, 2 अंगठी, व लॉकेट असे 

ज.ूवा.व.अ.ं 15 ाम   7) रोख र म 17,000/- पये 

यात 500/- पया या 34 नोटा आहेत. असा एकूण 

अंदाज े6,97,000/- पयांचा मु ेमाल  

खुलासा - सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील आरोपीतांनी सगंणमत क न बस म ये वासा दर यान  

फयादीच े बॅग मधील सो याची दािगने व रोख र म असा 

6,97,000/- पयांचा मु ेमाल चो न नेला आहे. वगैरे 

मजकुराचे फयादव न मा.पो.िन.सा.यांच े आदशेाने गु हा 

दाखल क न तपासकामी सपोिन िगते सा .यांचेकडे दे यात 

आला  

 

 

दाखल करणार – 

 HC 2268 धुळगडं े मो- 9834158895 

 

तपास करणार – 

 सपोिन पोिन िगते सा मो- 7387791899            

 

 

 



पोलीस टेशन मु ामाबाद  ो हीशन  cr no 247/2022 कलम  65 ई मदाका, दनाकं .20/10/2022 

पोलीस टेशन  

नाव 

गुरन व  कलम  गु हा घ, ता, वेळ ठकाण  फयादीच ेनाव थोड यात गु ाची हक कत 

पो टे  

मु ामाबाद  

 

भाग 05 

247/2022  

कलम  

65 ई मदाका 

 

 

 

िमळाला माल   

िनरंक 625/- शदी 

20 िलटर 

 

 

 

 

गु हा घ, ता, वेळ व 

ठकाण 

 दनांक 20/10/2022 

वेळ 17:30वा समुारास 

बोलबाला मु ामाबाद  

 

 

गु हा दाखल तारीख वळे 

द 20/10/2022 

 रोजी वळे 18:55 

 न द 24 वर  

 

 फयादीच ेनाव 

बाबाराव भजुंगराव 

बंडगर वय 54 वष 

वसाय नोकरी नेमणकू 

पोलीस ठाण ेमुखेड 

संल  उपिवभागीय 

अिधकारी कायालय 

दगेलूर  

 

आरोपीच ेनाव  

 

खलुासा वर नमूद तारीख वेळी ठकाणी यातील आरोपीने वतः या 

आ थक फाय ासाठी िवनापरवाना बेकायदशेीर र या वीस िलटर 

शदी कमती 625 पयाचा ो गु ाचा माल ची चोरटी िव  

कर या या उ ेशाने वतः या ता यात बाळगून िमळून आला हणून 

गु हा दाखल क न माननीय सपोिन साहबे यां या आदशेाने पुढील 

तपास कामी बीट पो ह ेका 1996 आडकेर यां याकड े दला 
 

गु हा दाखल करणार  

ASI जाधव पो टे मु ामाबाद  मोबाईल न.8605430645 
 

तपास कामी 

बीट पो ह ेका 1996 आडकेर पो टे मु ामाबाद  
 

भारी अिधकारी  

एस यु जाधव सपोिन पो ट मु ामाबाद  मो न, 8999881900 

 
 

 

  



िद  20.10.2022 रोजी वेळ 
16.15  वा. वझरगा    
बस थानका पासुन  शंभर  िमटर 
आंतरावर  ल खा पाटी जवळ 
ता देगलुर  
 
 

िद. 20 .10..2022 रोजी 
 वेळ 19.22  वा. 
न द नं  35 
 
 

ानोबा  रघुनाथराव  क े  पोहेकॉ 
2462   
ने.   पो. टे. देगलुर  
मो.न. 9923692462  
 

   

देशी दा  भगरी सं ा असे लेबल 
असले या 180 Ml मते या 
एकुन 07 िसलबंद बॉटल िकमत 
70  दरापमाणे असा एकुन 490  

चा ो गु हयाचा माल  

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या देशी दा  भगरी सं ा असे लेबल 
असले या 180 Ml मते या एकुन 07 िसलबंद बॉटल िकमत 70 

 दरापमाणे असा एकुन 490   चा ो गु हयाचा माल सह चोरटी 
िव ी कर या या उ ेशाने ता यात बाळगुन िमळुन आला वगैरे 
जबाब व न गु हा दाखल  
 

asi सरोदे .ने. पो टे देगलुर
  

पो हे कॉ 2462      ने. पो टे देगलुर

 
 

पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 
 

  



पोलीस टेशन मखुेड दिैनक गु हे अहवाल दनाकं 20/10/2022 

 पोलीस 

टेशन  

 ग ुघडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खलुासा शेरा 

मुखेड गुरण-  

315/2022 

कलम  

२७९, 

३०४  अ 

भादवी  

 

 

गु घ ता वळे व ठकाण दनाकं 

द.०८/10/202  रोजी 14.००वा 

च ेसुमारास अखरगापाटी येथील 

ावण रेपणवाड यांच ेशेताजवळ 

त. मुखेड िज. नांदडे 

 

 

 

 दाखल  

दनांक 20 /10/22 रोजी  

वेळ १५.३९ 

 न द मांक १९ 

फयादी- 

दगंब र माधव हतराळे वय 

55 वष राहणार सकनुर 

तालुका मुखेड िज हा नांदडे 

मो.न. 86०5586107  

 

आरोपी_ 

 

मयत – 

लाजी दगंबर ह राळे 22 

वष राहणार सकनूर तालुका 

मुखेड िज हा नांदेड 

 

 

 

खलुासा- 

      सादर िवनंती वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील मयत मुलगा नांदडे 

येथून परत गावाकडे येत असताना अखरगा पाटी जवळील ावण रीपणवाड 

यांचे शतेाजवळ आला असता एसटी महामंडळ बस मांक च ेचालक चालकाने 

याचे ता यातील बस हयगय व िन काळजीपणे चालवून मोटार सायकल हीस 

जोराची धडक द याने फयादीचा मुलगा गंभीर जखमी झा याने याचेवर 

सरकारी दवाखाना नांदेड येथे उपचार सु  असताना तो दनांक 09/10/2022 

रोजी सकाळी 09.00वा मयत झाला. याचे मरणास एसटी बस मांक. चा 

चालक कारणीभूत झाला वगैरे फयादीव न माननीय पोलीस िनरी क पोलीस 

टेशन मुखेड यां या आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी अंसापुरे 

साहबे यां याकडे दला  
 

. गु हा दाखल करणार- 

Asi पांडे पोलीस टेशन मुखेड. 
 

तपासीक अिधकारी  

पोउपनी. अ सापुरे पोलीस टेशन मुखेड. मो 9130052062 
 

भारी अिधकारी  

ही ही gobade मोबाईल नंबर8805957400 

 

 



 

   

 

 

  

    

पो. टे. चे 
नाव 
िकनवट  

 
 आ . .  
.38/2022 
कलम 
174Crpc  
  

 िद. 12/10/2022रोजी 
चे 15:00 वाजता  सर 
जे. जे. णालय मंुबई  
 
  

िद.20/10/2022 
वेळ  20:29 
टे.डा. 28वर 

 

   
व नाली भोसले पो. 

उप.िन.सर जे.जे. माग 
पोलीस ठाणे मुंबई  
 
 

  नागनाथ मारोती राठोड 
वय 65 वष धंदा शेती रा. 
धानोरा  ता. िकनवट 
िज हा नांदेड 
 

 :  
सर जे.जे. णालय मंुबई 
येथून आज रोजी 
कागदप  ह तगत 
झा यावर आ. . दाखल. 
   . 

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी  यातील मािहती देणार मधुकर 
मारोती राठोड  रा. धानोरा यांनी पो. टे.ला सम  येऊन  सर जे.जे. णालय मंुबई 
येथील मृ यू सूचक प क सादर केले की, यातील मयत यास मागील एक वष  पासून 
डोके दखुीचा ास अस याने व यास च कर देखील येत अस याने व यास उपचार 
कामी नांदेड येथील नारायण हॉ पटल काबदे िब डग यथेे िद. 03/10/2022   रोजी 
नेले  असता. याचा ता पुरता उपचार क न पुढील उपचार कामी  सर जे.जे. 

णालय मंुबई येथे शरीक  केले असता. उपचारादर यान िद.12/10/2022रोजी 15: 
00 वाजता मरण पावला आहे. वगैरे कागदप ाव न  मा. पो. िन.साहेब यां या 
आदेशाने पुढील कायवाही  कामी  Hc- 1805 पांढरे यां याकडे िदले. 

 PSO / HC-1062  वाडगुरे   मो.नं.8805981062 

HC/ 1805  पांढरे   पो. टे.िकनवट  मो. नं.7745001805 

मा. पोलीस िनरी क साळंुखे साहेब   मो.नं. 9422242568 

 

  



पो. टे मनाठा  गु.र.नं 159/2022 कलम 279,337,338,भादवी सह क184 mvact  द.20/10/2022 

पो. टे 

चे नाव 

गरुनं व कलम  गु.घ.ता.वळे व ठकाण  फयाद दणेार चे नाव  ह ककत 

मनाठा  गुरन- 

159/2022 

 कलम 

,279,337,338 

भादवी सह कलम 

184 mv act 

माण.े 

 

 

 गु.घ.ता.वळे व ठकाण  

दनाकं.20/10/2022 रोजी च े

12:30 वा.च ेसुमारास मौज े

चोरंबा पाटी जवळ पाटी ते 

वारंगा रोड वर  

 

दि णसे 15 क.मी.  

 

ग.ुदा.ता.वळे 

दनाकं:20/10/2022 

वेळ 21:16 वा. 

न द नंबर 355 वर     

 

फयादी: 

भ ु ंकटराव क तुरे वय 

43 वष वसाय ाय हर  

रा.काळीपठे वसमत 

ता.वसमत िज.िहग ली 

मो. .9657351600 

    

FIR त दलीप का ? होय. 

 

आरोपी:-  

 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी हे 

याचं े जवळील कार माकं ही मौ पाट  येथील पलुाच े काम चाल ू

अस याने  एक तफ  वाहतुक चालु अस याने फयादी ह ेएक तफ  रोड ने 

वाहन चालवते  असताना समो न एक क माकं या चालकाने 

हायगई  िन काळजीपण े व भरधाव वेगात चालवून कार माकं च े

नुकसान केल ेव चालक व सदािशव चचोलकर यांना मार लागून जखमी 

केल ेव या पाठीमागील उभी असललेी कार माकं िहच ेपण धडक दवुेन 

नुकसान केल ेवगैरे जबाब व न गु हा दाखल क न मा.स.पो.िन.साहबे 

याचं े आदशेाव न पुढील तपास कामी NPC 2809 रावल े साहबे 

यां याकड े दला. 
 

तपासीक अिधकारी याचंे नावं:-  

 NPC/2809 रावल ेसाहबे पो. टे.मनाठा मो. .9867797144 

दाखल करनार –  

PSO  HC 2231दाढे साहबे पो. टे.मनाठा मो. .7774050311 

 

  



उमरी  CR no 251 कलम 12 अ मजकूा दनाकं 20/10/2022 

पो ट चे 

नाव  

गुरण /पणाका /िम सग 

/व कलम 

गु हा /आ / प ाका /िम सग घडला 

व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नंबर व 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय/ 

नाही 

ह ककत 

उमरी गु न/  

251/ 2022 

कलम  

12 (अ) मजकुा 

 

 

िमळाला माल / 

300  व 

जुगाराच ेसािह य 

 

 

 गुरंन घडला तारीख वळे 

ठकाण/ 

 दनांक 20/10/2022 च े

11.30 वाजता तरकारी 

माकट रे वे टेशन रोडवर त. 

उमरी  

 

दशा व अतंर/ 

 पि मसे 01 कमी 

 

ो गुरंन दाखल तारीख वळे 

ठकाण/ 

द. 20/10/2022 

 च े13.21 वाजता 

 न द नंबर 08 

 

फयादीच ेनाव/  

साहबेराव भीमराव हौसरे वय 31 

वष वसाय नोकरी pc 513 पो ट 

उमरी मोबाईल नंबर 

9921038987. 

 

आरोपीच ेनाव/  

 

खलुासा/ 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीने आक ावर पैस ेलावून क याण नावाचा मटका  जगुार 

लोकाकंडून आक ावर पैस े लावून खेळत व खेळवीत असताना 

नगदी 300  व जुगाराच े सािह य सह िमळून आ या या . 

फयादीव न गु हा दाखल  

 

तपासीक अिधकारी याचं ेनावं:-  

Asi कदम पो ट उमरी  मो. न. 9284686157. 

 

  



कंुडलवाडी  गुरन 112/2022 कलम 498 अ,323,504,34.भादिव माण े द.20/10/2022 
 

पो. टे.चे नाव  गरुन व कलम गु.घ.ता.वळे व ठकाण फयादीचे नाव/आरोपी च ेनाव व प ा हक कत 

कंुडलवाडी गरुन  

112/2022 

कलम 

 498 अ ,323, 

504,34.भादिव  

   

 

 

उिशराच ेकारण: 

-आज रोजी फयाद 

द याने. 

 गु हा घडला ता.वळे व 

ठकाण 

द.25/12/2016रोजी च े

नंतर ते दनांक 

20/10/2022 पयत डोर 

कंुडलवाडी तालुका 

िबलोली 

  

गु हा दाखल:- 

द.20/10/2022रोजी  

च े15.23 वा 

नोद नं.17 

 

 

फयादीच ेनाव:-  

  

आरोपी च ेनाव:-  

1) 

. 

 

खलुासा:-सादर िवनंती क  वर ता वेळी व ठकाणी यातील आरोप  तानी 

संगणमत क न तुला मुलगा होत नाही तू दसायला चांगली नाही  च ेदसुरे 

ल  करतो तुला वयंपाक येत नाही तू माहे न पाच लाख पये घेऊन य े

हणून वरील आरोपी यांनी िशवीगाळ केली व ध ाबु  क न मारहाण 

केली व वरील सासरचे लोकांनी मानिसक व शारी रक ास दला वगैरे 

जबाब व न गु हा दाखल क न मा. सपोिन कासल ेसाहेब ,यांच ेआदशेाने 

पुढील तपास HC1921 कदम यां याकडे दला . 
 

गु हा दाखल करणा याच ेनाव: 

-hc 2388 ढगे साहबे पो. ट.े कंुडलवाडी मो.न.9049477411 
 

तपिसक आमलदार:- 

hc1921 कदम .पो. टे. कंुडलवाडी 
 

पो टे भारी अिधकारी:- 

 स.पो.िन. कसले साहबे पो. टे. कंुडलवाडी मो,न.9823017330. 
 

 

 

 

 



पो. टे. लोहा गुरन 207/2022 कलम 12,(अ)  महारा  जगुार कायदा द.20/10/2022  

पो. टे. चे 

नाव 

गरुण व कलम     गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 

अटक  होय/ नाही 

               हक कत  

 

  लोहा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गरुन   

207/2022 

 कलम   

12,(अ)  महारा  जुगार 

कायदा 
 

िमळाला मला- 

1).1680/-आरोपी नामे अजय 

ीराम कांजणे यांच ेता यात 200 

पये दरा या 02 नोटा, 100 

पये दरा या 05 नोटा आिण 50 

पये दरा या 14 नोटा 20 

दरा या 03 नोटा व 10 पये 

दरा या 02 नोटा असे एकूण 

1680/- पय े व एक कागदा या 

िच ीवर काबन टाकून क याण 

मट याचे िविवध आकडे 

िलिहलेली िच ी व एक काबन 

तुकडा शाईची एक पेन 

 गु हा घडला:- 

द 20/10/2022  रोजी 

16:55 वाजताच े सुमारास 

िशवाजी चौक ते नांदेड 

जाणारे रोडवर डाव ेबाजूस 

असले या एम एस सी बी 

लगत माधव िव ंभर कदम 

रा. पारडी यांच ेपानप ी 

मागे प ाच ेशेडम ये लोहा 

पो ट या  

 

उ रेस 02 कमी.अंतरावर  

 

गु हा दाखल:-   

 द 20/10/2022 

वेळ 18:18 वाजता 

टेशन डायरी न द 20 वर 

   

 

 

 फयादी चे नाव –  

अशोक माधवराव क  ेवय 

57 वष वसाय नोकरी 

पो.ह.ेका/408 नेमणूक 

पोलीस टेशन लोहा  

 मो नं 9730726378 

  

FIR त दली:-   होय  

 

आरोपी चे नाव व प ा— 

1).  

आरोपी अटक:- 

 

खलुासा;  

        सादर िवनंती क ,   वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी नामे वसाय मजुरी राहणार च हाण ग ली जुना लोहा 

तालुका लोहा िशवाजी चौक ते नांदडे जाणा या रोडवर डावे बाजूस 

असले या एमएससीबी लगत माधव िव ंबर कदम राहणार पारडी 

यांचे पानप ी मागे शेडम ये लोकांकडून पैसे घेऊन ते आक ावर 

क याण नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळवीत असताना क याण 

नावाचा मटका जुगाराच े सािह य व नगदी1680/- पये सह िमळून 

आला वगैरे मजकुराच े फयादी व न मा. पो. नी. तांबे साहेबां या 

आदशेाने गु हा दाखल क न पढुील तपास HC 1754 सूयवंशी साहबे 

यांचे कड े दला 

 

दाखल करणार:- 

 NPC 2473 परड.ेपो. टे. लोहा मो न. 92 84 62 0 134 
 

तपासी अंमलदार-  

HC 1754 सूयवंशी साहबे मोबाईल मांक 70 57 52 41 34 
 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 

    मा.पो.िन/ तांब े साहबे . पो. टे. लोहा  

 

 



पो. टे. कंुडलवाडी  गरून 114/ 2022कलम 6(A).R/W24.Copta Act. भा. द. िव. द.20/10/2022 

पो. टे च े

नाव 

गु.र.न.व कलम गु.घ.ता.वळे व ठकाण  फयादी चे नाव  ह ककत 

कंुडलवाडी गूरन  114/2022  

कलम  6(A).R/W24Cpta 

.Act माण.ेभा द िव 

 

िमळाला माल:- 

1) 50 पये XL 1 जाफराने 

सुगंिधत तंबाख ूअस े

िलिहलेल ेएक पॉकेट 

2)30 पय ेSR 1 सुगंिधत 

तंबाख ूअस ेनाव असलले ेएक 

पॉकेट   3)10 पय ेटोटा 

अस ेनाव असलले ेएक पॉकेट 

यके पॉकेट 10 पये 

4) 50 पये H10 फ टर 

िसगारेट अस ेनाव असलेल े

एक पॉकेट  एकूण मु ेमाल 

140 पयाचा 

ग.ूघ.ता.वेळ व ठीकान :- 

द.20/10/2022रोजी 

13.30वा सुमारास 

बाजार लाईन कंुडलवाडी  

 

 

ग.ूदा.ता.वळे : 

द.20/10/2022 

रोजी 22:.25वा 

. टे.डा.  25 वर. 

 

 

 

 

 

फयादीचे नाव  :-  

 रघुवीर िव ल सह चौहान वय 

33वष वसाय, नोकरी 

pc.1876पो. टे. कंुडलवाडी 

तालकुा िबलोली  िज हा नांदडे  

मो.7447821876 

 

 

आरोपी चे नाव :-  

 

 

 

 

खलूासा :- सादर िवनतंी क  वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी  आरोपीने या या ता यातील पान शॉप 

म य े18 वषाखालील मुलांना महारा  सरकारने बंदी 

घातले या सगंुधी पदाथाची गुट याची िव  करताना 

िमळून आला वगैरे जवाब व न गु हा दाखल क न 

मा.सपोिन कासल ेसाहेब यांच ेआदशेान ेपुढील तपास 

कामी Hc  1921 कदम सर यां याकडे दला. 

 
दाखल करनार :   

PSO. HC  2388 ढगे सर  पो. टे. कंुडलवाडी 

मो.9049477411 
 

तपासीक अमंलदार:  

HC.1921 कदम  साहबे पो. टे. कंुडलवाडी 
 

भारी अिधकारी :-  

मा.Api कासल ेसाहबे  पो. टे. कंुडलवाडी  

 



कंुडलवाडी  गुरन 113/2022 कलम 6 (a)R/W24COPTA ACT2003 माण े द.20/10/2022 

पो. टे.च ेनाव  गरुन व कलम गु.घ.ता.वळे व ठकाण फयादीच ेनाव/ 

आरोपी चे नाव व प ा 

हक कत 

कंुडलवाडी गुरन 

 113/2022 

कलम  

6(a)R/W24COPTA 

ACT2003 माणे 
   

िमळाला माल:- 

1)50 / पये xl1 जाफरानी 

सुगिंधत तंबाख ूअसे िलिहलेल े

एक पॉकेट 2)60/ पये m4 

रॉयल जाफरानी जरदा असे 

नाव असलेले दोन पॉकेट 

3)20 / पये सूया तोटा असे 

नाव असलेले दोन पॉकेट 

4)50/ पये H10 फ टर 

िसगारेट असे नाव असलेले 

एक पॉकेट एकूण 180 

पयाचा माल  

 गु हा घडला ता.वेळ व 

ठकाण 

द.20/10/2022रोजी 

च े13:40 वा. बाजार 

लाईन कंुडलवाडी  

  

 

 

गु हा दाखल:- 

द.20/10/2022रोजी  

च े17:51वा 

नोद नं.20 

 

 

फयादीच ेनाव:-  

िवशाल हाद सूयवंशी वय 33 

वष वसाय नोकरी पो.उप.नी 

पो ट कंुडलवाडी 

मो.न.9975802890. 

 

 

आरोपी च ेनाव:- 

  

खुलासा:-सादर िवनंती क  वर ता वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीने आपल े ता यातील पानप ी म ये 18 वषाखालील 

मुलांना महारा  सरकारने बंदी घातलेल े सुगंधी तंबाखचू े

पदाथाच े िव  करीत असताना िमळून आला हणून वर माणे 

गु हा दाखल क न वगैरे फयाद व न मा. सपोिन कासले साहबे 

,यांचे आदशेाने पुढील तपास HC.1921 कदम यां याकड े दला 

आहे.  

 

गु हा दाखल करणा याच ेनाव:-  

Hc2388 ढगेसाहेब पो. टे. कंुडलवाडी  मो.न.9049477411 
 

तपिसक आमलदार:- 

Hc1921 कदम.पो. टे. कंुडलवाडी. 
 

पो टे भारी अिधकारी:-  

स.पो.िन. कासले साहेब पो. टे. कंुडलवाडी.  

 

 



पोलीस 
टेशनचे 

नाव :- 
    
नायगांव  
 

गुरन 
152/2022 
कलम  
363 ipc.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18/10/22 रोजी  पाहटे 
05:00 वा.चे दर यान 
िफय दीचे राह या घरातून 
राहणार गडगा तालुका 
नायगावनायगाव  

- 20/10/22 
वेळ 21.55 वा  
टे डा.नोद नं. 17  वर 

 
 माधव तुकाराम बामणे वय 45 
वष यवसाय शेती  राहणार 
गडगा तालुका नायगाव  
मो. नं 9503796104 

:-  अ ात 
 

मुलीचा शोध घेतला आहे आज 
पावेपयत 

िदपाली माधव बामणे राहणार गडगा 
तालुका नायगाव िज हा नादेंड वय 
17 वष 06 मिहने 

खुलासा:- सादर िवनंती की यातील िफय दी हा याचे कुटंुबासह याचे राहते घरी 
िदनांक 17. 10. 2022 रोजी रा ी दहा वाजता झोपले असता िदनांक 18.10.2022 
रोजी पहाटे पाच वाजता िफय दी झोपेतून उठ यानंतर पीिडत यांची मुलगी कुमारी 
िदपाली घरात िदसून आली नस याने आज पावेतो शोध घेतला परंतु िमळवून आली 
नस याने. ितला पूस लावून कोणीतरी अ ात य तीने अ ात कारणासाठी पळून नेले 
आहे वगैरे त ारी जबाब िद याव न गु हा दाखल क न पुढील तपास मा.पो.िन. शदे 
साहेब  यां या आदेशाने बीट PSI वाघमारे साहेब यां याकडे दे यात आला 
 

 hc टो पे पो. टे.नायगाव  मो.न9823262304 

 मा.पोउपिन. वाघमारे साहेब पो. टे.नायगाव   मो.नं 9096618241  

:- 
पोिन शदे  साहेब पो. टे. नायगाव मो.नं. 7798098009 

 

  



iksLVs ukansM xzkeh.k nSfud xqUgs vgoky fn 20-10-2022 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-è-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 

iksLVs ps 

uko %&   

ukansM  

xzkfe.k 

 

xqUgk  ?k- rk-osG 
fBdk.k-%&   
fnukad 14@10@2022 
jksth  ps 23%30 
oktrkps lqekjkl 
ykrqj QkVk ukansM  
 
 
 fn’kk o varj %&  
mRrjsl 06 fd-eh-  
 
xqUgk   nk[ky-rk-
osG-%&  
fn 20-10-2022  
ps 20%15   ok- 
uksan ua- 25 oj - 
 
 

xq-j-ua-    
635@2022  
dye 
394]397]34 
Hkknoh lg dye 
4@25 Hkk-g-dk;nk 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&   
x.ks’k fi- mekth jkBksM o; 
42 o”kZ O;olk; etqjh 
¼cksvjosy vkWijsVj½ jk - ?kksMt 
rkaMk rk- da/kkj  ft- ukansM 
dkSBk ukansM  
eks-ua- 7219285298  

 
vkjksihps ukao %&   
 rhu vuksG[kh bZle 
 
vkjksihps vVd %& ukgh 
 
xsyk eky %&  
uxnh 12000@& :i;s  o ,d 
lWelax daiuhpk NksVk eksckbZy 
Qksu fdaer vankts 1000@& 
:i;s vlk ,dq.k 13000@& 
:i;kpk eqnnseky  
 
mf’kjkps dkj.k %& 
 fQ;kZnh gk vkt jksth mipkj 
d:u iksyhl LVs’ku ;soqu 
rdzkj fnyso:u  

[kqyklk %& -lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh gk xkoh tk.;klkBh ykrqj QkVk ;sFks okgukph okV ikgr vlrkauk 
,d bZle ekÖ;ktoG vkyk o fQ;kZnh fopkjiql d: ykxyk R;kuarj yxsp 
nksu bZle eksVkj lk;dyoj clqu fQ;kZnh toG vkys R;kP;krhy ,dkps 
gkrkr [katj lkj[ks gR;kj gksrs nksu pksjV;kauh fQ;kZnhyk idMqu iWUVP;k 
f[k’kkr Bsoysys uxnh 12000@& :i;s o fQ;kZnhP;k ojP;k f[k’;kr Bsoysyk 
lWelax daiuhpk NksVk eksckbZy Qksu fdaer vankts 1000@& :i;s vlk ,dq.k 
13000@& :i;kpk eqnnseky o fQ;kZnhps iksVkoj R;kapstoGhy [katjus okj 
d:u xaHkhj t[keh tcjhus dk<qu ?ksryk oxSjs fQ;kZno:u  iks-fu- lk-;kaps 
vkns’kkus xqUgk nk[ky 
 

nk[ky dj.kkj & 
iksmifu ujoVs  iksLVs ukansM xzkfe.k eks-ua- 8149863325 
 

rikfld vaeynkj &   
iksmifu fot; ikVhy  iksLVs ukansM xzkfe.k eks-ua- 9823155291 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iksfu v’kksd ?kksjckaM iksLVs ukansM xzkfe.k eks-ua- 9823333377 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 
 ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh Jh- fl/ns’oj Hkksjs lk- mifoHkkx brokjk 
ukansM  eks-ua- 7798688865 ] iksfu v’kksd ?kksjckaM iksLVs ukansM xzkfe.k eks-ua- 
9823333377 ] iksmifu fot; ikVhy  iksLVs ukansM xzkfe.k eks-ua- 
9823155291  ] iksmifu ujoVs  iksLVs ukansM xzkfe.k eks-ua- 8149863325  gs 
fnukad 20@10@2022 jksth ps 20%39 ok uksan ua- 26 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq 

 

  



पोलीस टेशन अधापरू दिैनक गु हे    ग.ुर.न.293/2022   कलम 65(इ) महारा  दा बंदी अिधिनयम  द20/10/2022  

अ. .  ग.ुर.न.व कलम गु हा घडल ंव दाखल तारीख फयादीचे नाव खबर देणार आरोपीचे 

नाव व प ा 

      हक कत 

 पो. टे. 

अधापरू 

भाग 1ते5  

गु.र.न. - 

293/2022  

कलम 

 65(इ) 

महारा  

दा बंदी 

अिधिनयम 

गु हा घडला 

 दनांक-20/10/2022रोजी वेळ   

21:15 वाजता च ेसुमारास 

िवशाल हॉटेल छ पती िशवाजी 

महाराज चौक मौज ेमालगेाव 

 

 पि मसे 12 क.मी.   

 

गु हा दाखल  

 दनांक 20/10/ 2022 

च े  22:59 वा.   

टेडा.नं .  माकं_ 22 

 

 

फयादीच ेनाव-   

बाबुराव ानोबा  चाट ेवय 46 

वष वसाय पो.ह.ेका . पोलीस 

टेशन अधापूर मोबाईल नंबर 

9673111588 

 

आरोपी नाव.  

 

िमळाला माल—-- 

एका नायलॉन िपशवीम य ेदशेी 

दा  भगरी सं ा या 180ML 

या 12 बॉटल येक  

कमतअंदाज े840/ पये 

खलुासा  सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपी हा िवना परवाना बेकायदशेीर र या ोवीहीशन गु ाचा 

माल दशेी दा  भगरी सं या या 180 एम एल या 12 सीलबंद 

काचे या बॉटल येक  कमत 70 पये  एकूण कमत 840 पये 

माल चोरटी िव  कर याच ेउ शेान ेता यात  बाळगुन िमळून आला 

वगैरे फयादीव न माननीय पोलीस िनरी क साहबे यां या 

आदशेाने गु हा दाखल क न बीट .पो.ह.ेका.2202 सूयवंशी 

यां याकड ेदे यात आला मोबाईल नंबर 9923416178 

  

तपासी अमंलदार- 

HC 2202 सूयवंशी मो.न.9823720358 

 

दाखल करणार-  

NPC 2544आनेबोईनवाड 9952997005 

 

पो टे भारी अिधकारी-  

पो.िन. जाधव साहबे मो नं.7798834253 
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iksLVs fduoV xq-j-ua-  202@2022 dye  380 Hkk-n-fo  fn 20-10-2022 

ftYgk@ iks -
Bk.ks 

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

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

 

iksLVs ps 

uko %& 

fduoV   

xqUgk  ?k- 
rk-osG fBdk.k-%& 
fn-20@10@2022 
jksth nqikjh vankts 
01-00rs 01%30 
oktrkps lqekjkl  
lkus xq#th 
g‚fLiVyP;k cktwyk 
jksM yxr Jh—".k 
VªsfMax daiuh 
fduoV  
   
 fn’kk o varj %&  
mÙkjsl 500 feVj 
 
xqUgk   nk[ky-rk-
osG-%&  
fn 20-10-2022  
ps 22%52   ok- 
uksan ua- 33 oj - 
 
 

xq-j-ua-  
202@2022 
dye  
380 
Hkk-n-fo-  
 
 
 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&  
 Jh vfuy fd'kujko 
lw;Zoa'kh o; 52 o"kZs 
O;olk; O;kikj jk-jktsaæ 
uxj fduoV ftYgk ukansM  
tkr & ejkBk  
 eks- ua-9422431121 
 
vkjksihps ukao %& vKkr   
 
 
vkjksihps vVd %& ukgh  
 
 
 xsyk eky %&  
3]00]000 #i;s vankts 

[kqyklk %&lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy  
fQ;kZnh ukes vfuy fdlujko lw;Zoa'kh o; 52 o"kZ jk jktsaæ uxj 
fduoV ;kauh rØkj fnyh dh  vkt fn- „å@ƒå@„„ jksth nqikjh ,d rs 
nhM okts njE;ku fduoV ,l-Vh- clLVWUM leksjhy R;kapsvkMr 
nqdkukps v‚fQl m?kMs Bsowu fQ;kZnh o R;kpk uksdj gs ckgsj xsys gksrs 
R;kosGh dks.kh rjh  VscyP;k MªkOgj eèkhy Bsoysys vankts  vkB yk[k 
#i;s  iSdh vankts  rhu yk[k #i;s pks:u usys vkgsr- oxSjs 
etdqjkP;k fQ;kZn o:u Hkk-n-fo-dye 380 çek.ks xqUgk nk[ky 
 

nk[ky dj.kkj &  
l-iks- fu- okBksjs  useuqd  iks- LVs-fduoV  eks- ua-9923282854 
 

rikfld vaeynkj &  
iks- mi -fu-   iokj iks- LVs-fduoV eks-u-9850892665 
  

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
iks- fu- lkGqa[ks   iksLVs fduoV eks- ua-9422242568 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
iks- fu- lkGqa[ks   iksLVs fduoV eks- ua-9422242568]  
l-iks- fu- okBksjs  useuqd  iks- LVs-fduoV  eks- ua-9923282854 ] 
 iks- mi -fu-   iokj iks- LVs-fduoV eks-u-9850892665 gs  
fnukad 20@10@2022 jksth ps 23%24 ok uksan ua- 36 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &  HksV iq<s pkyq 
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