
पो. टे तामसा आ. .नं.23/2022 कलम 174 सी.आर.पी.सी दनाकं:-- 26.10.2022 

पो. टे च ेनाव  आ  नं  व कलम  आ. .घ.ता.वेळ व ठकाण खबरदणेार च ेनाव ह ककत 

तामसा आ .नं:-- 

23/2022 

कलम:-- 174 

सी.आर.पी.सी 

 

 

 

मरणाच ेकारनः--  

गळफास घेऊन 

मरण पावला आह े 

 आ. .घ.ता.वळे व ठकाण 

दनाकं:-- 24.10.2022 रोजी  

रा ी 20.00वा.ते 

द.26.10.2022 रोजी 

08.00वा.च े दर यान राहते 

घरी तामसा  ता.हदगाव 

िज.नांदडे  

 

आ. ..दा.ता.वेळ दनाकं:-- 

26.10.2022 च े 14.24 

वा.न द नं 14 वर . 

उिशराच ेकारण:   

खबरदणेार:-   

 

FIR त दली का :-  होय 

 

मयताच े नाव व प ा:--  नामदवे 

साहबेराव कदम  वय 32  वष   

रा.तामसा   ता. हदगाव  िजलह्ा 

नांदडे 

सादर िवनंती क ,वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील मयत हा 

दा  िपऊन दा या नशेत घराम य ेसाडीने गळफास घेऊन आ मह या 

केली आह ेवगैरे जबाब व न आमर दाखल. 

 

दाखल करनार  याचं ेनाव :--pso   hc 2349 डाके  पो. टे. तामसा 

नंबर:-- 9881418315 

तपासणी अिधकारी -  hc 2498 क यानकर सा.पो. टे.तामसा 

मो.न.9284038840 

पो. टे भारी अिधकारी याचं ेनाव व मोबाईल नंबर: . मा.सपोनी ी. 

दळवे पो. टे.तामसा मो.न.7744827771 

 

केलेला तपास:-- 

मा.पोिलस अधी क यां या सचुना:-- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 



पो. टे.हदगांव गुरनं-  309/2022  क 379 भादिव दनांक:-- 26.10.2022 

पो. टे च ेनाव ग.ुर.नं / आम ृ ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण फयादी च ेनाव  ह ककत 

हदगांव  

 

 

 

ग.ुर.नं :- 309/2022  क 379 

भादिव माण े 

 

िमळाला माल:- िनरंक 

 

 

गलेा माल :- मो.सा. ं .MH 

26-BF7360 ह डा िसबी 

शाईन रंग काऴा व लाल पटा 

असललेी क.अ.ं60000/- 

ज.ूवा. 

 

 गु.घ.ता.वेळ ठकाण -

दनाकं :-  द. 

21/10/2022 च े 14.00 

ते 15.00 वा. च ेसूमारास                                   

बस थानक,हदगाव समोर  

भवानी िबकानेर हदगाव 

िज.नांदडे 

 

 

ग.ुद.ता.वळे दनाकं:- 

26.10.2022 टे.डा. 

नोद   18 वेळ  12.57 

 

 

फयादी :- ध डूराम बालाजी 

सूयवंशी वय 33 वष वसाय- 

शेती रा. कामारी ता.िहमायत नगर       

ह.म.ू हदगाव िज. नांदडे 

मो. ं .9011232006. 

 

FRI त दली का ? होय. 

 

 

आरोपी च ेनाव व प ा :- अ ात 

खलूासा ----- सादर िवनंती क , वर नमुद ताऱीख वेऴी व 

ठकाणी यातील फयादी  हा याची मो.सा. ं .MH 26-

BF7360 ह डा िसबी शाईन रंग काऴा व लाल पटा 

असललेी क.अ.ं60000/-  हजार पयाची भवानी 

िबकानेर समोर लावून दकूानातील काम क न परत 

येऊन पाहील े आसता यातील नमूद अ ात आरोपी ने 

मो.सा. चो न नेली वैगेरे जबाब व न वर माण ेगु हा 

दाखल क न पुढील तपास कामी मा.पो.िन. सा. यांच े

आदशेाने HC/2342 हबंड याचं ेकड े दल े 

दाखल करणारा - सपोउपिन ए.एस.राठोड  

तपासीक अिधकारी याचंे नाव :- HC/2342 हबंड 

मो.नं.7219064557 

पो. टे. भारी अिधकारी याचं ेनाव व मोबाईल नंबर :- 

पो.िन.  पवार साहबे मो.नं. 8806994154 

 

केलेला तपास :- मा.पोलीस अधी क यांच ेसचुना  
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

   

 



पो. टे.हदगांव गुरनं-   310/2022 कलम 419,34भादिव दनांक:-- 26.10.2022 
पो. टे च ेनाव ग.ुर.नं / आम ृ ग.ुघ.ता.वेळ ठकाण फयादी चे नाव  ह ककत 

हदगांव  गु.र.नं :- गूरन 310/2022 

कलम 419,34भादिव माण े 

 

 

िमळाला माल:- िनरंक 

 

 

गेला माल :- नगदी 

10,000/- . व दोन 

सो याच े आंग ा येक  5 

ँम अस े एकूण      

क.अ.ं50,000/- असा एकूण 

60,000/- . 

 

 

 

ग.ुघ.ता.वळे ठकाण 

दनाकं 26/10/2022 

रोजी वेळ 10.15 

वाजता नवीन बस 

थानक हदगाव 

प ीमसे  1 क.मी.  

 

ग.ुद.ता.वळे दनाकं:- 

26.10.2022 

टे.डा.नोद  20  

वर वेळ 15.55 वा  

 

 

 

 

फयादी :- दादाराव  

िव नाथ  दवेसरकर 

वय 78 वष 

वसाय-शेती 

रा. लगापूर 

ता.हदगाव िज.नांदडे 

मो.न.9689583566 

 

FRI त दली का ? 

होय. 

 

 

आरोपी च ेनाव व 

प ा :- अ ात दोन 

इसम  

 

खलूासा -----     सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकानी 

यातील फयादी नांदडे येथून बस थानक हदगाव येथ े आले असता 

यातील नमूद दोन अनोऴखी ईसमांनी आ ही पोलीस इ सपे टर 

आहोत अशी बतावणी क न संगनमत क न फयादीच े बँग मधील 

नगदी 10,000/- . व हातातील बोटाम ये असले या दोन सो याच े

आंग ा यके  5 ँम अस े एकूण क.अं.50,000/- असा एकूण 

60,000/- .चा माल घेवून मोटार सायकल वर िनघून गेल े वगैरे 

जबाबा व न वर माण ेगू हा दाखल क न पूढील तपास कामी मा. 

पोिन सा. याचं ेआदशेाने सपोिन पांढरे सा. याचं ेकडे दे यात आला. 

PSO :- सपोउपिन .ए.एस.राठोड सा. 

तपासीक अिधकारी याचं ेनाव :-      सपोिन पांढरे सा 

मो.नं.8180011000 

  

पो. टे. भारी अिधकारी याचं ेनाव व मोबाईल नंबर :- पो.िन.  

पवार साहबे मो.नं. 8806994154 

केलेला तपास :- मा.पोलीस अधी क यांच ेसचुना  

 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 



        

                            
    

                                            

  

 
  

  

   
   

  
  

  

 
     

      
    
     

    
    

     
   

 
    

    

 
     

    
   

                  
          

         
         

     
 

       

        

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 
 

 



पोलीस टेशन मुखेड ग ुरण 322/2022कलम 279,337,338 भा द िव   दनांक 26/10/2022 

 पोलीस टेशन 

मखेुड 

गुरन/कलम गु हा घडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खलुासा 

मुखडे ग ुरण 

322/2022कलम 

279,337,338 

भा द िव 

     

 

गु हा घडला वळे व ठकाण- 

दी.21/10/2022रोजी 

सायंकाळी 07.00वाजता च े

सुमारास बोरगाव फाटा त े

जा र जाणारे रोडवर तालकुा  

मुखडे 

  

ग.ुदा व वळे- द. 

26/10/2022 चे 

13.22वाजता टे डा नंबर 25 

वर 

फयादी -माधव गोपाळ बुं े वय 33 

वष वसाय शेती राहणार पाळा 

तालुका मुखडे-िज हा नादंडे मो. 

7470204070 

 

आरोपी -   

खलुासा-      सादर िवनतंी क  वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपीने आपल ेता यातील टे पो ह ेहाय 

गाई व िन काळजी पणाने चालवनू फयादीचा भाऊ यास 

मोटरसायकलला समो न धडक दऊेन गंभीर जखमी केले 

वगैरे मजकुराच े फयाद व न गु हा दाखल. 

 

दाखल करणार-ASI वाघमारे नेमणूक  पो टे मुखेड 

 

तपास=पोहकेा 1793राठोड पो टे मुखडे 

 

मा. पो िन ी गोबड ेसाहबे न ेपो टे मुखेड 

मो.न.8805957440  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

 



पो टे धम बाद िम सग नं. 28/2022 िदनांक 26/10/2022 
पो टे धम बाद 
िम सग नं. 
28/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

िम सग घडला िदनांक 
तारीख वेळ व िठकाण . 
िदनांक 21/10/2022 रोजी 
सकाळी 06-00 वाजताचे  
सुमारास वतःचे घ न 
बाळापुर तालुका धम बाद 
 
 
 
 
 
िम सग दाखल तारीख वेळ  
िदनांक 26/10/2022 चे 
12-27  न द नं 14 
 

खबर देणार -  ल मण 
नागना गडोड वय 35 
वष यवसाय घरकाम 
राहणार बाळापुर   ता. 
धम बाद मो. 
8669009363 
 
 
 
 
 
हरवले या ईसमाचे 
नाव- संतोष नागणा 
गडोड  वय २० वष 
राहणार बाळापुर ता. 
धम बाद 
 
 
 
 

खुलासा - सादर िवनंती की, यातील खबर देणार यांनी खबर िदली की यांचा भाऊ 
नामे संतोष नागना गोड  व 20 वष राहणार बाळापुर तालुका धम बाद हायवे सर 
अस याने तो रा ी जेवण क न झोपी गेला व िदनांक 21/10/2022 रोजी सकाळी 
पहाटे 06-00 वाजे या सुमारास खबर देणार झोपेतून उठून पािहले असता याचा 
भाऊ हा झोपलेले जागी िदसून आला नाही तो घराबाहेर येऊन रािहला असता 
बाहेर पण िदसला नाही व आजूबाजूला गावात व पिरसरात नातेवाईकाकडे शोध 
घेतला परंतु तो आज पावेतो तो िमळून आला नाही. कोठे गेला याचा शोध लागत 
नाही तरी माझा भाऊ याचा शोध होवून  िमळ यास िवनंती आहे. 
 
 
दाखल करणार - पोहे का 1232 स पो ट धम बाद मो. 98607204498 
 
तपािसक अमलदार - पोहे का 1928 वामी पोलीस टेशन धम बाद 
मो.9823562983  
 
 
पोलीस टेशन भारी अिधकारी- पोलीस िनरी क संजय िहबारे मो. 
9764574333 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 
 

पो टे कंुडलवाडी गुरन,118/2022,कलम 324,323,504,506,34, भा. द .िव िदनांक:--26/10/2022 

पो. टे च ेनाव  गु.र.नं  व 
कलम  

गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण 

िफय दी चे नाव हकीकत 

 कंुडलवाडी गु.र.नं:-
118/2022,क
लम324,323,5
04,506,34, 
भा. द .िव 
 
 
 
 
 

िदनांक:-
26/10/2022रोजी 
वेळ सकाळी 
07:00 वाजता 
सुमारास मौजे 
कोट याळ 
िफय दीचे 
घरासमोर 
अंगणात. 
 
 
गु.दा.ता.वेळ 
िदनांक:--
26/10/2022चे 
वेळ 
12:07वा.न द नं 
13वर . 
 
 

िफय दी:-  
 
 
 
आरोपी चे नाव व प ा:-- 
 

सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी याितल िफय दी बाई ही 
घरासमोर अंगणात साफ सफाई करत असताना ितचे पती अंगणात थांबले 
असता यातील आरोपीतांनी संगणमत क न .1) यांनी मा या पतीस 
मनाला की त ूकाल मा या शेतातून मळणी यं  का नेलास या कारणाव न 
शट ध न तुला खतम करतो हणून थापडा बु याने मारहाण केली व 
याच े हातातील चाकूने िफय दीच े तळ हातावर चाकूने मा न दखुापत 

केली, .2,3,4. यांनी पण थापडा बु याने मारहाण क न जीव े
मार याची धमकी िदली वगैरे अज  व न गु हा दाखल क न मा. सपोनी 
साहेब यांचे आदेशाने पुढील तपास HC.2206 मेडेवार साहेब यां याकडे 
िदल.े 
तपासीक अिधकारी यांचे नाव :-HC 2206 मेडेवार  पो. टे , कंुडलवाडी 
दाखल करनार:-. NPC.1191, आडे सर पो टे कंुडलवाडी 
पो. टे भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर:-.सपोनी कासले 
 साहेब पो, टे कंुडलवाडी 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 



vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 

 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



पो ट ेचे नाव मुदखडे अ.  नंबर 21/2022 कलम 174 CRPC. दनाकं 26/10/2022 

पो टे च े

नाव  

गुरन/आ /पनाका 

/िम सग व कलम  

गु हा /आ /पनाका /िम सग 

घडला व दाखल  

फयादी च ेनाव खबर दणेार/आरोपीचे 

नाव व प ा 

हक कत  

 मदुखडे 

 

 

 

अ.  नंबर 21/2022 

कलम 174 CRPC 

 

अ.  घडला - दनाकं 

26/10/2022 च े11.30  वा. 

चे पवू  गोदावरी नदी पा ात 

मौ.वासरी िशवारात  पि मसे 

20 कमी  

 

अ.  दाखल - दनाकं 

26/10/2022 च े22.16 वा 

न द नंबर 19 

खबर देणार  - सिचन द ा य 

खानसोळे  वय 25 वष वसाय शतेी 

राह याची वासतंी   तालकुा मदुखडे 

िज हा नादंडे मोबाईल माकं 

9975666586 

मयताच ेनाव - भगवान जळबाजी 

िनलवेाड वय 32 वष राहणार िसडको 

नादंडे 

मरणाच ेकारण- पा यात बुडुन  मृ य ू

खलुासा -सादर िवनंती क  यातील खबर देणार यानंी खबर दली 

क  वर नमदू ता. वेळी व ठकाणी यां या शतेात जात असताना 

गोदावरी नदी पा ात यातील मयताचे ेत अडकुण दस यान े

यानं  पोलीसानंा कळवुन मेास बाहेर काढून मयताचे िखशात 

पाहनी करता यात याचं ेवरील नावाचे आधार काड िमळाल ेव 

डायरी वर मो. . िमळा यान े यावर नातवेाईकास फोन लावून 

खा ी केली व यातील मयत हा पा यात बुडुन  मृ य ूपावला आहे 

याचंवेर पढुील कारवाई करावी ही िवनंती वगरेै खबरी व न वर 

माने अ.  दाखल आहे. 

दाखल करणार - HC /231 बोले पो टे मदुखडे 

तपािसक अमंलदार -HC 2187आलवेार पोलीस टेशन मदुखडे   

मो.नंबर 9158756087 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 



पोलीस टेशन भोकर  406/2022 कलम 65 महारा  दा बंदी कायदा दनांक 26 .10 .2022 

पोलीस 

टेशन 

गुरन व कलम फयादी आरोपी गु हा घडला तारीख वेळ व ठकाण खलुासा 

भोकर 406/2022 कलम 

65 महारा  दा बंदी 

कायदा 

बालाजी सोनाजी 

ल वार 52 वष 

वसाय नोकरी 

पोहकेा 20 78 

नेमणकू पोलीस 

टेशन भोकर 

मोबाईल नंबर 

97 67 11 47 

20 

 

 

 दनाकं 26 10 2022 रोजी वेळ 18 तीस 

वाजता डीएसपी लॉज समोर बस थानक 

रोड भोकर तालुका भोकर िज हा नांदडे 

 

गु हा दाखल दनाकं 26 .10 .2022 रोजी 

20.31वाजता टेशन डायरी न द नंबर 21 

 

िमळाला एका नायलॉन या िपशवी दशेी 

दा  भगरी सं ाच ेले हल असलेल े180 ml 

या सीलबंदकाच े एकूण दहा बॉटल ित 

बॉटल कमती अंदाज े 70 पये दरा माण े

700/- पयाचा माल 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेली व ठकाणी 

यातील आरोपी याने डीएसपी लॉज समोर बस 

थानक भोकर समोर वतः या आ थक 

फाय ासाठी दशेी दा  भगरी सं ा या 180 ml 

या दहा बॉटल कमती 700 पयांचा माल चोरटी 

िव  कर या या उ शेाने िवनापरवाना बाळगून 

िमळून आ याच े िमळून आ याने मा.पो. िन. साहबे 

यां या आदशेान े गु हा दाखल क न पढुील तपास 

कामी बीट 

 पोहकेा 20 78 ल वार यां याकड ेदे यात आला. 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 
 

 

 



पो. टे िकनवट गुरनं 204/2022 कलम 379,भा.द.िव. िद.  26/10/2022 
पो. टे चे 
नाव  

गुरनं/ कलम  गु हा घडला व दाखल  िफय दीचे नाव व प ा मो नं., 
व आरोपीचे नाव व प ा. 

    हिककत  

पो. टे. चे 
नाव 
िकनवट  

गुरनं 
204/2022 
कलम 379 
भा.द.िव. 

माणे 
 
 
 
 
 

गु हा घडला िद. 24/10/2022 रोजी 
चे सायंकाळी वेळ18:00 वाजता 
ते  िद.25/10/2022 वाजताचे 
18:00 वाजता या दर यान  कोठारी 
िशवार तालुका िकनवट  
 
गु हा दाखल :- िद.  26/10/2022 
वेळ  22:01वाजता टे.डा. 27वर 
 

 गेला माल:- सी. आर.आय. 
कंपनीची 7.5 एच.पी. ची 
सबम सबल िव ुत मोटर िजची 
कमत अंदाज 10,000 पयाची. 

िफय दीचे नाव :-   फुल 
शामराव इंगोले वय 42 वष 
यवसाय शेती रा.सेलू 

ता.माहूर ह. मु. द नगर 
गोकंुदा ता. िकनवट िज.नांदेड 
मो. नं.9158425303 
 
आरोपीचे नाव: अ ात 
 
 िफय दीस एफ आर ची त 
िदली कवा नाही:- होय 
 
उशीराचे कारण :-  आज 
पावेतो शोध घेत याने. 
 
आरोपी अटक तारीख वेळ:- 
िनरंक 
   .   

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील  िफय दी व यांचा शेतमालक हे   िद.24/10/2022 रोजी 
शेतात जाऊन िदवसभर थांबले व रा ी परत घरी आले 
िद.24/10/2022 रोजीचे 18:00 वाजता या दर यान न ते 
िद.25/10/2022 रोजीचे18:00 वाजताच े दर यान सी. आर. 
आय.7.5 एच. पी.ची सबम सबल िव ुत मोटार िजची कमत 
अंदाजे 10,000 पयाची कोणीतरी अ ात चोर ानी चो न 
नेली आहे. वगैरे मजकुरा या अज व न मा. पो.िन.साहेब यां या 
आदेशाने   गु हा दाखल क न पुढील तपास HC-
1952  क लाळे यां याकडे िदला. 
 
दाखल करणार नाव:-   PSO/ NPC- 2355  मारलेवाड    
पो. टे. िकनवट मो.नं.7768853060 
 
 तपासीक अमंलदार:-  Hc- 1952 क लाळे  पो. टे. िकनवट 
मो.नं. 7709711952 
 
पो टे भारी अिधकारी :- मा.पोलीस िनरी क साळंुखे साहेब 
मो.नं9422242568 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 
          

 

 

 
 

  
 

    
 

  
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

     
    

   
   

 
      
   

 

 
    

     
     

   
     

    
  

  
   
     

    
   

   
     

   
   

     
     
   

  

          
            

            
           

            
            

         
         

 
     

 

 
     

 
      

     
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 



 

 

iksLVs brokjk nSfud xqUgs vgoky fn 26-10-2022 
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-%&  
fn 24@10@2022 jksth  
21-00 ok ps lqekjkl 
tquk eksa<k rs nRruxj 
tkrkuk Hkaxkj ykbZu 
‘kDrhuxj tk.kkjs 
jksMoj  
 fn’kk o varj %&  
mRrjsl 01 fd-eh- 
 
xqUgk   nk[ky-rk-osG- 
fnukad- 26@10@2022 
osG 18%07  ok-  
LVs-Mk-uksn ua- 31  oj 
 

xq-j- ua-   
294@2022  
dye  
279]337]427 Hkknoh 
 

 

fQ;kZnhps uko %& 
dSyk’k fi jkejko 
x.kxksiyokM  o; 43 o"kZs 
O;olk; V~kUliksVZ  
jk nRRkuxj ukansM  
eks-ua- 9637351937 
 
 
vkjksihps ukao %&  
 
vkjksihps vVd %& ukgh  
  
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy fQ;kZnhl vWVks fj{kk dz ,e,p 26 chMh 1675 pk 
pkydkus Hkj/kko osxkr g;x;hus fu”dkGthi.kkus vWVks  pkyoqu 
leks:u ;soqu /kMd nsoqu nq[kkir d:u eksVkj lk;dyps 
uqdlku dsys oxSjs tckck o:u ek iksfu lk ;kaps vkns’kkus xqUgk 
nk[ky 
 
nk[ky dj.kkj &  
liksmifu ,l-,l iokj iksLVs brokjk  
 
rikfld vaeynkj &  
liksmifu xksjs iksLVs brokjk  
 
izHkkjh vf/kdkjh ;kaps uko o eksua  

iksfu Jh /kcMxs lk iksLVs brokjk eksua 9552520363  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& 

 


