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vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 

 

पो. टे िवमानतळ ,नांदेड गु.र.न.374/2022 कलम 379 IPC द 31.10.2022 



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

िज हा नांदडे, 

पो. टे.  

िवमानतळ 

 गु. घ. ता.वळे व ठकाण –  

दनांक 30/10/2022 रोजी 

15.00 वाजता ते 21.30 

वाजता च े दर यान   

फयादीच े राहते घरासमोर 

फा खनगर नांदडे.  

 

पवुश 03 क.मी.  

 

गु हा दाखल ता. वेळ –  

द 31.10.2022 रोजी  

वेळ        01.17  वा 

 टे.डा. 02 

पो. टे 

िवमानतळ 

,नादंेड 

गु.र.न. 

374/2022  

कलम  

379 IPC  

फयादी –  

स यद  मु वर स यद यासीन वय 

42 वष वसाय ापार नौकरी 

रा. घर न. 1-14-589 फा खनगर 

नांदडे  मो. 9766305701 
 

आरोपी – अ ात 
 

गलेा माल-  

अँ टीवा 125 DRUM कुटी ं . 

MH 26 CC 6379 पांढ-या 

रंगाची  िजचा इंजीन नं. 

JK13EG0034425 व चेचीस 

नं. ME4JK131GNG034644 

अशी असलेली कमंती 95,000/-

पयाची जुनी वापरती.   

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

यातील फयादी ह े यांची कुटी ही घरासोरील रोडवर लावुन 

वसमत येथे पा याकडे जावुन परत येवुन पाहील े असता घरा 

समोर लावलेली कुटी लावले या ठकाणी दसुन आली नाही. 

फयादीने सदर कुटी चा आज ु बाजुच े परीसरात शोध घेतला 

असता कोठेच िमळुन आली नाही ती कोणीतरी अ ात चोर ाने 

चो न नेली आहे. वगैरे जबाबाव न मा.सपोिन आनलदास 

साहबेांचे आदेशाने गू हा दाखल क न पढुील तपास कामी ASI 

पांचाळ  यांचेकडे दला.  

 

दाखल करणार –  पोना/2524 कदम मो. 9823602524 

 

तपास करणार  -  ASI पांचाळ   मो.नं. 9423437844 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

  



पो. टे.नायगावं गरुन 161/2022 कलम 324 323 504 427  . द. 31/10/.2022 

  पोलीस 

टेशनच े

नाव 

 गु हा रिज टर 

नबंर व कलम 

 गु हा पना का/ 

आ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

फयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नबंर आरोपीचे नाव 

व प ा आरोपी अटक होय नाही 

हक कत 

पोलीस 

टेशनच े

नाव :- 

    

नायगांव  

 

 

गुरन  

161/2022 

कलम 

 324 323 

 504 427  

. ipc  

 

  

 

 

 

 

 

 

 गु हा घडला  

दनांक :-30/10/.2022   

रोजी सकाळी वेळ 

07:00 वाजता फयादीच े

शेतात कोलंबी िशवार 

ता. नायगाव 

 

 पि मेस 12 क.मी.  

 

गु हा दाखल दनाकं:-

31/10/2022  

वेळ  13:39 वा 

 टे डा.नोद नं. 18 वर 

 फयादीच ेनाव  :- 

 तुळशीराम िपता भजुंगा काटमवाड वय 

55 वष वसाय शेती रा.कोलंबी तालुका 

नायगाव   मो. नं.  8007812097 

एफआर आय त  दली का :-होय  
 

आरोपीच ेनाव :-     

अटक  ता वेळ व टे डा  वर  
 

उिशराच ेकारण :- सरकारी दवाखाना 

िव णुपुरी नांदडे येथे िवलाज क न आज 

रोजी पोलीस टेशनला येऊन त ार दल े

व न गु हा दाखल 

खुलासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी 

हा लाकड ेवेचून भारा बांधत असताना अ. मांक 01 याने माझ ेशेतातील लाकड े

का घेऊन जातोस हणून भांडण क न िशवीगाळ क न इतर आरोपी मांक 2 

ते 4 आरोप ना  बोलावून घेऊन फयादीच े डो यात काठीने मा न दखुापत 

केली आरोपीतांनी संगणमत क न फयादी व  याचा मलुगा अमोल यांना 

लाथा बु यांनी मारहाण क न िशवीगाळ क न जीव ेमार याचे धमक  दली 

फयादीने सरकारी दवाखाणा नायगाव व स.द. नांदेड येथे उपचार क न 

आ यानंतर आज रोजी त ारी जबाब द याव न  गु हा दाखल क न पुढील 

तपास मा.पो.िन. शद े  साहेब  यां या आदशेाने बीट PSI वाघमारे साहेब 

यां याकडे दे यात आला 

  

दाखल करणार-  HC-2304 टो प े पो. टे.नायगाव  मो.न.-9823262304 

तपासीक अिधकारी :-  मा.पोउपिन. वाघमारे साहेब पो. ट.ेनायगाव   मो.नं 

9096618241  

 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याच ेनाव व मोबाईल नंबर:- पोिन शद े साहेब 

पो. टे. नायगाव मो.नं. 7798098009 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 



 
 
 
 
 

िदन क 31.10.2022चे 14.05 वा. 
प बावार मेडीकल दकुाना या जवळ 
लाईनग ली कडे जाणारे सावजिनक 
रोडचे बाजुला देगलुर  
 

िद.  31/10/2022 रोजी वेळ 14.36  
वा. न दनं. 29   वर 
 

1) 11/2022 कलम 65(ई) 
2) 49/2022 कलम 65 (ई) 
3) 77/2022 कलम 65(ई) 

पुनम मोहनराव सुयवंशी वय 32 वष 
यवसाय नोकरी मिहला 

पो.उप.िनरी क पो.ठा. देगलुर मो.न. 
9860026652 
  
 

 – 
 शदी दा  चे  24 पाँकेट िकमंती 
480/- . चा  ो गु हयाचा माल 

   
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील 
आरोपी हा िवनापरवाना बेकायदेिशर िर या शदी दा  चे  
24 पाँकेट िकमंती 480/- . 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 शेख ने.  पो. टे. देगलुर 
 
 

–पोहेकॉ/2462 कद मोनं 
 
 

 
पोिन ीमाचरेमोनं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

  



 पो. टे िवमानतळ ,नादंडे गु.र.न.375/2022 कलम 379,427 IPC द 31.10.2022 
अ. 

. 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शरेा 

 िज हा नांदडे, 

पो. टे. 

िवमानतळ 

गु. घ. ता.वळे व 

ठकाण –  दनांक 

27.10.2022 रोजी 

राञी 11.30 वाजता ते 

द 28.10.2022 रोजी 

च े सकाऴी 

08.00वाजता च े

दर यान माझी घरा 

समो न सखोजीनगर 

नांदडे  

 

 दशा व अतंर – 

 पुवस 2 km  

 

गु हा दाखल ता. वळे – 

 द 31.10.2022 

रोजी 

 वेळ 15.42वा 

 टे.डा.32 

पो. टे 

िवमानतळ 

,नादंेड ग.ुर.न 

375/2022 

 कलम  

379,427 

IPC  

फयादी –  

श सह ह र सह परमार वय37वष 

वसाय इले ीक रा. सखोजीनगर 

नांदडे मो. नं. 7798171143 

आरोपी – अ ात  

गलेा माल-  

 यामा कंपनीची चेरी कलरची मोटार 

सायकल  MH-06-E-5905  िजचा 

इंजीन नं.14-551403व चेचीस नं. 14-

551403 अशी असलेली कमंती अंदाज े 

40,000/- पयाची जुनी वापरती व 

तसेच मोटार सायकल या बाजुला 

लावलेली  िस ट िडझायर कार   MH- 

12-NJ-8187 हीच े तोडफोड क न 

अंदाज े 10,000/- याचे नुकसान केल े

आहे.  

उशीराच ेकारण-  

शोध घेवुन िमऴन न आ याने  

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

फयादीची यामा कंपनीची चेरी कलरची मोटार सायकल  MH-06-E-

5905  िजचा इंजीन नं.14-551403व चेचीस नं. 14-551403 अशी 

असलेली कमंती अंदाज े  40,000/- पयाची जुनी वापरती कोणीतरी 

अ ात चोर ाने चो न नेली आह.े व तसेच मोटार सायकल या बाजुला 

लावलेली  िस ट िडझायर कार   MH- 12-NJ-8187 हीचे तोडफोड 

क न अंदाज े 10,000/- याचे नुकसान केले आहे.वगैरे जबाबाव न 

मा.पो.िन. काकडे साहेबांचे आदशेाने गू हा दाखल क न पुढील तपास कामी 

पोना/  631 दशेमुख यांचेकडे दला. 

  

दाखल करणार – Asi क याणकर मो.नं. 9623551038 

 

तपास करणार  - पोना/  631 दशेमुख   मो.नं. 9923647631 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

  



पोलीस टेशन नायगाव  ग.ुर.न. 162/2022 कलम 283 भा. द.ं वी. माण.े द. 31/10/.2022 

पो. टेच ेनाव गुरन ंव कलम  गु हा घडला ता. वळे 

ठकाण व दाखल ता. वळे 

फयादीच ेनाव प ा व मो. नं 

,आरोपीच ेनाव व प ा , 

आरोपी अटक होय/  नाही 

         हक कत 

नायगाव भाग 6 गु.र.न. 

162/2022 

कलम  

283 भा. द.ं वी. 

 

 

 

गु हा घडला तारीख वळे 

ठकाण:- 

द.31/10/2022 च े

14:00 वाजताच ेसमुारास 

म ढा नायगाव रोड  

नायगाव 

 

गु हा दाखल   

ता.वळे:- 

द.31/10/2022 

च े16:08 वा. 

 टे.डा न द . 19 वर  

-  

 फयादीच ेनाव.  

दीपक रामचं  शेरीकर वय 29 

वष वसाय नोकरी PC-

1247 शेरीकर नेमणकू पोलीस 

टेशन नायगाव 

 मो.नं. 8408040434 

  

 FIR त दली का:- होय  

 

आरोपीचे नाव व प ा :- 

  

आरोपी अटक:-  नाही 

खलुासा_सादर िवनंती वर नमदु ता.वेळी  व  ठकाणी यातील 

आरोपीने याच ेता यातील आप ेऑटो हा म ढा रोड नायगाव 

येथ े म यभागी उभा क न येणारे जाणारे वाहनास व इतर 

ईसमास धोका िनमाण होईल अशा प तीने थांबिवलेला िमळून 

आला वगैरे फयाद व न मा.पो.िन.साहबे यांच ेआदशेाने वर 

माण े गु हा दाखल क न पुढील तपास बीट HC- 2006 

मु तापुरे यां याकड े दला. 

 

दाखल करणार:-  HC-2304 टो प ेपो. टे.नायगाव मो.न 

9823262304  

 

तपािसक अमलंदार:-  पो.ह.ेका/2006 मु तापूरे मो. नं. 

9325850996 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 



पो टे िहमायतनगर गु.र.न 239/2022 कलम 498(A),323,504,506,34 IPC दनाकं 31/10/2022  

पो टे नाव ग.ुर.न व.कलम   गु.घ.तारीख वेळ 

.व. ठकाण  

फयादी 

.नाव.व 

.प ा 

खुलासा  

िहमायतनगर 

 

 

 

 

 

  

ग.ुर.न  

239/2022  

कलम 

498(A),323, 

504,506,34 

IPC 

 

 

 

 

स टबर 2019 ते द 

19/08/2022 0000 

वा.मोज़ ेआयो या नगर 

हदगाव ता हदगाव 

 

गु..दाखल ता.व 

वेळ ठकाण   

31/10/2022  

रोजी 16.00 वा 

 टेशन.डा नं 15. वर  

 

फयादी 

.नाव.व 

.प ा  

 

आरोपी  

  

आरोपी 

अटक-

नािह  

सादर  िवनंती क  वर नमूद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीतांनी संगणमत क न फयादी 

बाईस वसायासाठी दोन लाख पय ेमाहरेऊन घेऊन य ेया कारणासाठी फयादी बाईचा 

मानिसक व शारी रक छळ क न तीश ् िशवीगाळ क न मारहाण केली व िजव ेमार याची 

धमक  दली. वगैरे मजकुराच ेजबाबाव न बाजसू माण ेगु हा दाखल क न मा पोनी साहबे 

यां या आदशेाने पुढील कायवाही कामी बीट WASI कागने यां या कड़ े दल।े  
 

दाखल करणार 

PSO ASI साखरे पो.सटे. िह.नगर..मो.8398781645 
 

तपासीक अमंलदार  

WASI कागने पो टे िहमायतनगर मो.9921623333 
 

 भारी अिधकारी  

िब.डी बसनूर. पो.िन पो टे िहमायतनगर मो 9834774799 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

  



पो टे िहमायतनगर  ग.ुर.न 240/2022 कलम 379 IPC दनाकं 31/10/2022 
 

पो टे नाव ग.ुर.न व.कलम    ग.ुघ.तारीख वळे 

.व. ठकाण  

फयादी .नाव. 

व .प ा 

खलुासा  

िहमायतनगर 

 

 

 

 

 

 गु.र.न  

240/2022 

 कलम 

 379 IPC 

 

गलेा माल- 

िहरो लडर लस 

का या रंगाची िजचा . 

एम एच २६ बी ही 

७०९९ कमती अंदाज े

चाळीस हजार पये 

जुनी 

िमळाला माल 

 

ग.ुघ.तारीख वळे 

.व. ठकाण  

17/10/2022 चे 10 वा  

ते 1500 वा.मोज़ ेिवकास 

मोतेवार यांचे िशवार मोज े

सरसम ता िह नगर 

पि मेस 9 कमी   

 

ग.ु.दाखल ता.व 

वळे ठकाण  

31/10/2022  

रोजी 1750 वा 

 टेशन.डा नं 18. वर  

फयादी .नाव.व .प ा 

िशवाजी रावजी गवल ेवय 45 

वष वसाय शेती रा द तगीर 

वाडी ता ही नगर जी नांदडे ह 

मु िवकास मोतेवार यांचे शेत 

सरसम िशवार  

मो  नंबर 9689201916 

 

आरोपी- अ ात  

  

आरोपी अटक-नािह  

 

 

सादर  िवनंती क  वर नमूद ता वळेी व ठकाणी यातील ि फयादीने याची 

मोटार सायकल लडर लस िहरो का या रंगाची िजचा  MH26BV 

70 99 कमती अंदाज े 40000 पयाची जुनी वापरती ही िवकास 

मोतेवार यां या सरसमिशवारातील शेतात हायवे रोड या कडलेा उभी 

केली कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेली आहे वगैरे मजकुराच ेजबाबा 

व न बाजूस माण ेगु हा दाखल क न मा पो नी साहबे यां या आदशेाने 

पुढील कायवाही कामी बीट Asi कागने मॅडम यां याकडे दला  
 

दाखल करणार-PSO ASI साखरे  पो.सटे. िह.नगर.. मो.8398781645 
 

तपासीक अंमलदार -WASI कागने पो टे िहमायतनगर 

मो.9921623333 

भारी अिधकारी -िब.डी भुसनूर. पो.िन पो टे िहमायतनगर  मो 

9834774799 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

  



पोलीस टेशन नायगावं  ोगरुनं. 163/2022 कलम  65(ई) मु ो अ ट माण े दनाकं. 31/10/2022      

  पोलीस टेशनचे नाव 

 

 

 गु हा रिज टर नंबर व 

कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ 

ठकाण व दाखल ता. वेळ 

फयादीच ेनाव व प ा 

मोबाईल नबंर, आरोपीच ेनाव 

व प ा आरोपी अटक होय 

/नाही 

हक कत 

पोलीस 

टेशनच े

नाव 

नायगांव  

गुरनं  

163/2022 

 कलम 

 65 (ई),म ो अ ट  
 

 गु ाच ेकारण : :- 

िबनापरवाना 

बेकायदशेीर र या  

िवदशेी दा   

बाळगललेा हणुन 

गु हा दाखल 
 

िमळाला माल:- 

1)  दशेी दा  भगरी 

सं ा 180 ml या 

10बोटल  कमती 

700  पयाचा माल 

क.अ.ं 

 गु हा घडला  

द 31/10/2022 च े

14:45वा   गु दवे कृपा 

लचं होम ढाबा रातोळी 

कॅ प मखेुड रोड 

ता.नायगाव  

 

दशा :  

पि मसे 120 क.मी.  

 

 

 गु हा दाखल दनाकं:-

.31/10.2022  

वेळ 17:43 वा   

टे डा.नोद नं. 22 वर  

 फयादीच ेनाव  व 

प ा:-    आनंदा कशन 

वाघमारे  वय 56 वष 

वसाय नोकरी पोउपिन 

पो टे नायगाव  

मो न 9096618241 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  
 

 आरोपीच ेनाव व व प ा 

:-  
 

 आरोपी अटक:-  CRPC  

कलम 41 (अ) (1) माण े

नोटीस दवुेन सोड़ यात 

आल े 

खलुासा :- वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने 

आपल ेता यात.     िबनापरवाना बेकायदशेीर र या. दशेी दा  

भगरी सं ा या    180 ml मते या 10 सीलबंद बॉटल  

कमती 700/- पय ेचा ो गु हया या मालाची चोरटी िव  

कर याच ेउदशेाने   जवळ बाळगलेला िमळून आला आह े. वगैरे 

फयाद व न गु हा दाखल क न    मा.पो.िन.साहबे याचं े

आदशेाने पुढील तपास कामी बीट. HC-2040 शखे  याचं ेकड े

दला   

 

दाखल करणार :-  पोहकेॉ/2304 टो प.ेपो. टे.नायगाव 

मो.न.9823262304 

 

 तपासी अमलंदार :--HC-2040 शखे पो. टे.नायगाव मो.न 

8793872040 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  



 



पोलीस टे
शनदेगलूर 

AD  no 
28/2022 
 क  
174crpc   

माणे
 

िदनांक 28.10.2022 रोजी 12.00 ते 
16.00 वाजताचे दर यान वंदना 
िव वांबर सातारे यांचे बळेगाव शेत 
िशवारातील आं याच ेझाडाला ता. 
देगलुर  
 

िद 31.10. 2022 रोजी 
 वेळ  18.00  वा  
न द नं 32 
 

जनाथन िप. अशोक ईिबतदार वय 
24 वर्ष यवसाय मजुरी रा. 
बळेगाव  ता देगलुर  
मोनं 8080217583 
 
   

–  
अशोक गंगाराम ईिबतदार वय 50 
वष रा. बळेगाव ता. देगलुर   
 
 

 
गळफास घेवुन  य ु 
 

 
 

खुलासा सादर वनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण यातील खबर देणार यांनी पो. टे ला 
येवून खबर िदली  की, यांचे वडील मयत नामे अशोक गंगाराम ईिबतदार वय 50 वष रा. 
बळेगाव ता. देगलुर  हे िदनांक 28.10.2022 रोजी दपुारी 12.00 ते 04.00 वाजताचे 
दर यान  वंदना िव वांबर सातारे यांचे बळेगाव शेत िशवारातील आं याचे झाडाला दोरीने 
गळफास घेवुन मरण पावले आहेत यांचे मरणा बाबत काही एक त ार नस याने  
अज िद याने वर माने आ. मृ. दाखल 
 

 Asi  शेख  पो. टे. देगलुर 

पोना/ 2332 प लेवाड ने. पो. टे. देगलूर . 
 

 
पो.िन. ी.सोहन माछरे साहेब  मो. न. 9821159844 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

  



पोलीस टेशन कनवट  गु.र.नं. 208/2022 कलम  379 भादिव द.31/10/2022 

पो. टेच.ेनाव गु.र.न.ंव कलम गु.घ.ता.वळे.व ठकाण द. अतंर फयादीच ेनाव प ा मो.न.ंव. 

आरोपीच ेनाव प ा मो न.ं 

िमळाला माल खलुासा 

कनवट  गु.र.नं. 

208/2022 

कलम 

 379 भादिव  

द.27/10/2022रोजी राञी 

19:45ते 20.30वाजताच े

सुमारास एन. के. गाडन 

समोरील रोडव न कनवट 

ता. कनवट  

 

उ रेस 1 क.मी. 

 

गु हा दाखल तारीख वळे 

द.31/10/2022 

वेळ 15.18 

टे.डा .24 

फयादीच ेनाव.  

वैभव काश ढोले वय 24 

वष वसाय एल आय सी 

एजंट रा. SVM कॉलनी 

कनवट ता. कनवट मो. नं. 

9119416941 

 

आरोपीच ेनाव. 

अद यात  

 

उिशराच ेकारण ;-  

आज रोजी पो टेला येवुन 

त ार द याने  

गलेा माल ;- 

िहरो ह डा पँशन 

मोटारसायकल 

.MH26 AB 

1380 ज.ु वा. क. 

अब. 10000 .  

 

िमळाला माल  

िनरंक  

 

   

 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 

फयादी व याचा िमञ ह े मंगल कायालया या समोर याची 

मोटर सायकल लावुन ल म ये जवेन कर यासाठी गेले असता 

कोणीतरी अद यात चोर ाने याची िहरो ह डा पँशन मोटार 

सायकल .MH 26 AB 1380 ही चो न नेली ितचा आज 

पावेतो शोध घेतला िमळुन आली नाही तरी मोटार सायकल व 

अद यात चोर ाची शोध होवुन कारवाई हो यास िवनंती वगैरे 

मजकुराची आज रोजी पो टे ला येवुन त ार द याने वर माण े

गु हा दाखल क न माननीय पो.िन.साहबेां या आदशेाने पुढील 

तपास कामी Psi मामीडवार साहेब यां याकडे दला.  

दाखल करणार- पो.हे.का.1766 पवार पो. टे. कनवट 

 मो. नं. 7620540203 

तपासी अंमलदार- psi मामीडवार साहबे पो. टे. कनवट.  

मो. नं. 9850061133 

भारी अिधकारी.  .पो.िन.साळंुके  मो. नं. .9422242568 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

  



पोलीस टेशन कनवट  गु.र.न.ं 209/2022 कलम 324,323, 504,506, भादिव द.31/10/2022 

पो. टेच.ेनाव गु.र.नं.व 

कलम 

ग.ुघ.ता.वळे.व ठकाण 

द. अंतर 

फयादीच ेनाव प ा मो.न.ंव. आरोपीच े

नाव प ा मो नं. 
खलुासा 

कनवट  गु.र.नं.  

209/2022 

कलम 

324,323, 

504,506, 

भादिव  

द.31/10/2022रोजी 

दपुारी 13:30वाजताच े

फयादी या घरासमोर 

सावजिनक र यावर 

िनचपरु  ता. कनवट 

 

 उ रेस 22 क.मी. 

 

गु हा दाखल तारीख वळे 

द.31/10/2022 

वेळ 17.43 

टे.डा .31 

फयादीच ेनाव.  

 फु ल रमेश राठोड वय 20 

वष वसाय मजुरी रा. 

िनचपुर ता. कनवट िज. नांदडे 

ह. मु.आंबेगाव िज. पुण ेमो. नं. 

7498150791 

 

 

आरोपीच ेनाव. 

 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादीस आरोपीने याच े

वडीलांच े रािहलेल े पैसे आताच द े या कारणाव न फयादीस दगडाने मा न डोके 

फोडुन र  काढल े व थापडबु याने मारहाण केली तसेच चुलत भाऊ णा सुभाष 

राठोड सोड यासाठी आला असता यालापण याने केस ध न डा ा मांडीवर लाथाने 

मारल े व िशवीगाळ करीत िजवे मार याची धमक  दली. वगैरे मजकुरा या 

जबाबाव न DO psi सावंत साहेब यांचे आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास 

कामी 1913 राठोड साहबे यां याकडे दला.  

 

दाखल करणार- पो.ह.ेका.1766 पवार पो. टे. कनवट मो. नं. 7620540203 

 

तपासी अंमलदार- पोहेका 1913 राठोड साहबे पो. टे. कनवट. मो. नं. 

9767868500 

 

भारी अिधकारी.- .पो.िन.साळंुके मो. नं. .9422242568 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 

 



पोलीस टेशन मुखेड ग ुर न 330/2022 क ,३२४,३२३.५०४.५०६. भा.द.वी     द 31/10/2022 

पो टेच ेनाव  गु र न नं व कलम गु हा घडला ता. वळे  ठकाण  व 

दाखल ता . वळे 

फ या द नाव प ा व  मो नं, 

आरोपी नाव  व प ा  

 हक कत 

पो टे मुखेड  ग ुर  नं 330/२०२२ 

क 

,३२४,३२३,५०४,५

०६भा.द.वी. 

 

गु हा घडला ता वेळ:-  दनांक       

द. ३१/१०/२०२२रोजी च े०१ ००: 

वा. सुमारास फयादीच ेघरी मुखडे . 

 

-------------------++  

 

 दशा :- पूव   १७ कमी 

 

------------------ 

 गु हा दाखल ता वेळ: द 

३१/१०/२०२२  च े१६: १७ टे. डा 

. न द   ४३ वर  

---------------------- 

 

फ या द नाव:  दीप िपराजी 

कदम वय ३० वष . 

ऑटो र ा व पुजारी  रा 

वीरभ  मं दराजवळ मुखेड    

मो ९८९०३५२३७०. 

 --------------------+ 

FIR त दली का:- होय 

--------------------+  

आरोपीच ेनाव:-  

-------------------- 

                     

खुलासा:-सादर िवनंती क   वर नमूद ता. वळेी व ठकाणी 

यातील यातील आरोपी व फयादी ह े शनी मं दर मखुेडच े

पुजारी असून आरोपीने फयादीस तू मं दर का झाडला नाहीस 

हणून िशवीगाळ क न थापडा बु यानी मारहाण केली व 

फयादीच ेमलुाच ेडो यात दगड मा न डोके फोडून दखुापत 

केली व जीव े मार याची धमक  दली    वगैरे मजकुराच े 

जबाब व न गु हा दाखल. 

गु हा दाखल करणार.-- asi वाघमारे टे मुखेड  मो.नं 

.९९२३४८१७६२ 

------------------------ 

तपािसक  अिधकारी  :-  asi वाघमारे पो ट मुखेड  

 मो नं.९९२३४८१७६२. 

----------------------  

पो. टे . भारी. अिधकारी. - पो.िन गोबाड े, साहबे मो.न.  
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 

 



पो. टे.मनाठा आ. .नं 34/2022 कलम 174 crpc माण.े द 31/10/2022 

पो. टे 

च ेनाव 

आ . .नं व कलम  आ. .घ.ता.वेळ व ठकाण खबर दणेार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा आ .नं.34/2022  

कलम  174 crpc   

माण.े 

 दनांक 

23/10/2022 रोजी  वेळ 

12:00 वा च े समुारास 

मौ. पपरखेड िशवार 

ता.हदगांव िज.नांदडे 

उ रेस 15 क.मी. 

आ. .दा.ता.वेळ 

दनाकं:- 31/10/2022 

रोजी 

18:14 वा.न द 556वर  

 

मरणाच ेकारण:-उदीराच े

औषध पा यात टाकुण मृ यू  

उिशराच ेकारण:-- दखुात 

अस यामुळे आज रोजी 

त ार द याने  

खबर दनेार:- बालाजी िप.द ाराव 

कंुभकण वय.43 वष वसाय शेती 

रा. पपरखेड ता.हदगांव िज.नांदडे 

.मो.नं. 

 

    

FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 

मयताच ेनांव:- द ाराम बालाजी 

कंुभकण  वय 18 वष वसाय शेती  

रा. पपरखेड ता.हदगांव िज.नांदडे   

 

घटना थळी भेट:----- 

खलुासा - सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील खबर 

दणेार यांनी आज  रोजी पो. टे ला.येवुन जबाब दला क याचंा मलुगा नाम े

द राम बालाजी कंुभकण वय 18 वष राहणार पपरखेड हा शेतात असताना 

द.23/10/2022च े 12.00 वा.उंदराच े औषध पा यात टाकून िपऊन उल ा 

क  लाग याच े मलुाने सािंगत याने यास सद हदगाव येथ े नेले व तेथून 

िव णुपुरी सरकारी दवाखाना नांदडे येथ े रेफर केल े उपचार चाल ू असताना 

दनाकं 24/10/2022च े 19.45 वा. मरण पाव याच े सािंगतल े वगैरे जबाब 

व न आ.  दाखल क न मा.स.पो.िन.सा.याचं ेआदशेाने पुढील चौकशी कामी 

बीट ASI ी. पवार सा.याचं ेकड े दला. 

 

तपासीक अिधकारी याचं ेनांव:-ASI पवार  साहबे  पो टे मनाठा मो नं. 

992292694 

दाखल करनार -PSO HC 1750 दवेढे  साहबे पो. टे.मनाठा 

मो. .9657719136 

पो. टे. भारी अिधकारी यांच ेनांव व मोबाईल नंबर:- 

केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणता:ं- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 



पो. टे.मनाठा आ. .नं 35/2022 कलम 174 crpc माण.े द 31/10/2022 

पो. टे 

च ेनाव 

आ . .नं व 

कलम  

आ. .घ.ता.वेळ व ठकाण खबर दणेार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा आ .नं.35/2

022  

कलम  174 

crpc   

माण.े 

 दनांक 

25/10/2022 रोजी  वेळ 09:00 वा च े

समुारास  धाव ाच ेतळक राणाम ये 

हाळेगांव (मा) ता.हदगांव िज.नांदडे 

उ रेस 40 क.मी. 

 

आ. .दा.ता.वेळ 

दनाकं:- 31/10/2022 रोजी 

18:39 वा.न द 557वर  

 

मरणाच ेकारण:- च र येऊन बेशु  

पड याने मृ य ू 

 

उिशराच ेकारण:-- दखुात अस यामुळे 

आज रोजी त ार द याने  

खबर दनेार:- हनुमंत सभंाजी खुपसे 

वय.55वष रा.हळेगांव 

(मा)ता.हदगांव िज.नांदडे .मो.नं. 

    

FIR त दलीप का ? होय. 

 

मयताच ेनांव:- सिचन महा  

खुपस े वय 18 वष वसाय िश ण 

रा.हळेगांव (मा)ता.हदगांव 

िज.नांदडे   

 

 

घटना थळी भेट:----- 

खलुासा - सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील खबर 

दणेार यांनी आज  रोजी पो. टे ला.येवुन जबाब दला क याचा पतु या 

नाम सिचन हा शतेात धावं ाच ेतळक येथे शे या चारत असतांना च र 

येऊन बेशु  पडला असताना यास घरी आणून तामसा स.दवाखाना येथ े

आणल े व  तेथुन पुढील उपचार कामी िव णुपुरी.स.दवाखानानांदडे येथे 

पाठवल े उपचार चाल ू असताना द.26/10/2022 रोजी 13:00 

वा.तो.मरण पाव याच े डॉ टरांनी सािंगतल े वगैरे जबाब  व न 

आ .दाखल  क न  मा.APIसाहबे यां या आदशेाने पढुील चौकशी कामी 

NPC 2334 यादव  सर यां याकड े दला. 

तपासीक अिधकारी याचं ेनांव:- NPC 2334 यादव  साहबे  पो टे 

मनाठा मो नं. 9890616179 

दाखल करनार -PSO HC 1750 दवेढे  साहबे पो. टे.मनाठा 

मो. .9657719136 

 

पो. टे. भारी अिधकारी यांच ेनांव व मोबाईल नंबर:- 

केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणता:ं- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 



पो. टे.मनाठा आ. .नं 36/2022 कलम 174 crpc माण.े द 31/10/2022. 

पो. टे 

च ेनाव 

आ . .नं व कलम  आ. .घ.ता.वेळ व ठकाण खबर दणेार च ेनाव  ह ककत 

मनाठा आ .नं.36/2022  

कलम  174 crpc   

माण.े 

 दनांक 

25/09/2022 रोजी  वेळ 18:00 च े

समुारास राहते घरी पळसा ता.हदगांव 

िज.नांदडे उ रेस 25 क.मी. 

 

 

आ. .दा.ता.वेळ 

दनाकं:- 31/10/2022 रोजी 

21.26 वा.न द 559वर  

 

मरणाच ेकारण:- उंदीर मार याची 

िवषारी औषध िप याने मृ य ू

 

उिशराच ेकारण:-- आज रोजी कागदप  

हजर के याने 

खबर दनेार:... उ ल.ूके. 

कांबळे पोह ेका 

2809पो ट नांदडे 

ामीण    

FIR त दलीप का ? 

 होय. 

 

मयताच ेनांव:-  

 

घटना थळी भेट:----- 

खलुासा - सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळ व ठकाणी यातील 

मयताने उंदीर मार याच े िवषारी औषध िप याने ितस उपचार कमी  द 

27/09/2022 रोजी सरकारी दवाखाना हदगाव येथे नेली तेथ े उपचार 

क न पुढील उपचार डॉ टर दनू साहबे पळसा तालकुा हदगाव येथे उपचार 

केल ेव तेथून पुढील उपचार काम ेिव णुपुरी शासक य दवाखाना नांदडे येथ े

दनाकं 01.10.2022 रोजी रेफर केल े व उपचार चाल ू असताना दनाकं 

3.10.2022 रोजी मयत झा याच े डॉ टरांनी सािंगतले वगैरे कागद 

प ाव न आ .दाखल  क न  मा.APIसाहबे यां या आदशेाने पुढील 

चौकशी कामी ASI पवार सर यां याकड े दला. 

 

तपासीक अिधकारी याचं ेनांव:- ASI पवार साहबे  पो टे मनाठा मो नं. 

9922921694 

दाखल करनार -PSO HC 1750 दवेढे  साहेब पो. टे.मनाठा 

मो. .9657719136 

पो. टे. भारी अिधकारी यांच ेनांव व मोबाईल नंबर:- 

केलेला तपास :- मा पोलीस अिध क  यां या सुणता:ं- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 



iksLVs ekaMoh  i-uk-dk-uacj 127@2022 dye- 504] 506  Hkk-na- fo- fn-31@10@2022 
ftYgk@ iks-

Bk.ks  
xqjua ?kMyk@xqUgk 

nk[ky@izkIr  
fn-osG 

xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 

iksLVs ps 

uko %&  

ekaMoh  

 
 

iukdk  ?kMyk rk-
osG fBdk.k-%&   
fn-29@10@2022 
jksth ps lk;adkGh 
18-00 ok-ps 
lqekjkl vkjksihps 
?kjkleksj  
ekS-njlkaxoh  
 
fn’kk o varj %& 
if'pesl 08 fdeh 
  
iukdk nk[ky-rk-
osG-%&   
31@10@2022 jksth  
osG 13-42 oktrk 
uksan uacj 13 oj   
 

i-uk-dk-uacj 
127@2022 
dye-  
504] 506 
 Hkk-na- fo- 
 
 
 

xqUákps dkju %& 
iSls nsus ?ks.;kps 
dkj.kko#u  

 

fQ;kZnhps uko %&  
vuoj[kk uqj[kk 
iBk.k  o; 62 o"kZs 
O;olk; O;kikj  
jk- mejh cktkj  
rk-fduoV  
tkr & eqfLye 
 

vkjksihps  uko %&  
  
 
vkjksih vVd & ukgh 
 
mf'kjk ps dkj.k %& 
vkt jksth iksyhl 
Bk.ksl gtj ;sÅu 
rØkj fnY;kus i-uk-
dk- nk[ky 
 

[kqyklk %& - 
lknj fouarh dh ;krhy uewn vtZnkj ukes vuoj[kk uqj[kk iBk.k jk-mejh 
cktkj ;kauh iksLVsyk ;soqu vtZ fnyk dh-xSjvtZnkj ;kl gkr mlus fnysys 
iSls ekx.;klkBh xsyks vlrk xSjvtZnkj ;kus vtZnkjkl rq>s d'kkps iSls 
eknjpkSn ]rq ?;k leksj dk vkykl Eg.kqu f'kohxkG dsyh]o rq ijr iSls 
ekx.;klkBh vkykl rj rqyk ftokfu'kh [kre djrks v'kh èkedh fnyh-
oxSjs vtkZo#u ;k-liksfu lk-;kaps vkns'kkus i-uk-dk-nk[ky d#u lnjph 
ckcgh vn[kyik= Lo#ikph vlY;kus fQ;kZnhl ijLij dksVkZr nkn 
ekx.;kph let fnyh-o iq<hy dk;Zokgh dkgh fcV iksgsdk 1657 dne lj 
;kapsdMs fnys- 
 
 nk[ky dj.kkj &  
iksgsdkW@1732 jkBksM iksLVs ekaMoh eksua 9421769181 
rikfld vaeynkj & 
iksgsdk 1657 dne iksLVs ekaMoh eksckbZy uacj 7218242057 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  
ek-liksuh-,e-Mh-f'kojdj- iksLVs ekaMoh eksckbZy uacj 9922322312 
 ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
ek-liksuh-,e-Mh-f'kojdj- iksLVs ekaMoh eksckbZy uacj 9922322312 
iksgsdk 1657 dne iksLVs ekaMoh eksckbZy uacj 7218242057  
 gs  fn-31@10@2022 ps 14%38 ok uksan ua- 14 oj jokuk- 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & - HksV iq<s pkyw   

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

 

  



iksLVs fgek;ruxj i-uk-dk-uacj 344@2022 dye-  323] 504] 506  Hkk-na- fo-fn-31@10@2022 
 

ftYgk@ iks-
Bk.ks  

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 

iksLVs ps 

uko %&  

fgek;r

uxj 

 
 

iukdk  ?kMyk rk-
osG fBdk.k-%&   
fn-31@10@2022 
jksth 14-00 ok ps 
lqekjkl ekSts 
ikjok [kqnZ f'kokj  
'ksrkr rk-
fgek;ruxj  
 
fn’kk o varj %& 
if'pesl 25 fd-eh 
   
iukdk nk[ky-rk-
osG-%&   
31@10@2022 jksth  
osG 19-15 oktrk 
uksan uacj 19 oj   
 

i-uk-dk-uacj 
344@2022 
dye-  
323] 504] 506 
 Hkk-na- fo- 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %&  
 

vkjksihps  uko %&  
 
vkjksih vVd & ukgh 
 
 

[kqyklk %& - 
lfou; lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihus 
fQ;kZnh ckbZl rw ek>s 'ksrkr r.kdV dpjk dk Vkdyhl ;k dkj.kko:u 
f'kohxkG d:u FkkiM cqDD;kauh ekjgk.k d:u thos ekj.;kph èkedh 
fnyh- oxSjs vtkZo:u iukdk nk[ky d:u iq<hy dkjokbZ dkeh ek iks uh 
lkgsc ;kaP;k vkns'kkus  eliksmifu  dkxus eSMe ;kaps dM+s fnys- 
 
 nk[ky dj.kkj & liksmifu lk[kjs iksLVs fgek;ruxj  eks-ua-8378981645 
rikfld vaeynkj & eliksmifu dkxus iksyhl LVs'ku fgek;ruxj eks-ua-
9921623333 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  iksfu Jh Hkqluqj] iksLVs fgek;ruxj eksua 
9834774799  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & l iks-fu-Jh-egktu lkgsc] iksLVs fgek;ruxj 
eksua 9689707038 eliksmifu dkxus iksyhl LVs'ku fgek;ruxj eks-ua-
9921623333 gs  fn-31@10@2022 ps 19%17 ok uksan ua- 22 oj jokuk- 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & - HksV iq<s pkyw   

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

 

                                 
 
 
 
                           



iksLVs foekurG xqju 376@2022 dye 3@25 Hkkgdk fn-31@10@2022 
ftYgk@ iks-Bk.ks xqjua ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  

fn-osG 
xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 

fQ;kZnh@vkjksih 
gdhdr 

 

iksLVs ps 

uko %&  

foekurG 
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%& fnukad 
31@10@2022 ps 15%35 
ok- ps lqekjkl vkdk'k 
yqGs ;kaps ?kjkleksjhy 
jksMoj rkukthuxj] 
ukansM  
 
 
fn’kk o varj %&  iqoZsl 
02 fd-eh 
   
xqUgk nk[ky-rk-osG-%&   
31@10@2022 jksth   
osG 20-44 oktrk 
uksan uacj 43 oj   
 

 xqjua   376  
@2022 dye 
3@25 Hkkgdk 
 
 

 

fQ;kZnhps uko %& 
ikaMqjax O;adVjko ekus 
o; 36 o"kZs lgk- 
iksyhl fujh{kd 
use.kqd LFkkfud xqUgs 
'kk[kk ukansM eksckbZy 
Øekad 9404346099  
 
 

vkjksihps  uko 
%&vkjksih vVd &fn-
31@10@2022 ps 21%45 
uksn dz 46 oj vVd 
 vkgs 
 
 

[kqyklk %& - lknj fouarh dh]oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
vkjksihrkauh fcukijokuk csdk;nsf'kjfjR;k ojhy o.kZukps 01-xkoBh ftoar 
dkMrql Lor% ps rkC;kr ckGxysys feGwu vkys oxSjs etdqjkps fQ;kZno#u ek-
iks-fu-dkdMs lk-;kaps vkns'kkus xqUgk nk[ky d#u rikldkeh  iksmifu cqjdqys 
lk ;kapsdMs ns.;kr vkyk 
 
 nk[ky dj.kkj & iksgsdkW @2268 /kqGxaqMs iks-LVs- foekurG eksdz 9834158895 
rikfld vaeynkj &iksmifu cqjdqys iks-LVs foekurG eksdz 8830779484 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu dkdMs iks-LVs-foekurG eksdz 9923131121  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & iksfu dkdMs iks-LVs-foekurG eksdz 
9923131121 gs  fn-31@10@2022 ps 22%25 ok uksan ua- 50 oj jokuk- 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & - HksV iq<s pkyw   
feGkyk eky & 1½,d yks[kaMh fLVy dyjps xkoBh cukoVhps fiLVy ¼vXuh'kL=½ 
T;kl Vªsxj vlysys T;kr eWXthu vlysys] eqVhoj p‚dysVh jaxkph IyWLVhdph 
iVh vlysyh tq ok- fdaerh vankts 20000@ #i;sph o ,d ftoar dkMrql tq- 
ok- fda- v- 400@& #i;s  

• 02 ,d yks[kaMh fLVy dyjps xkoBh cukoVhps fiLVy ¼ vXuh'kL=½ 
T;kl Vªsxj vlysys T;kr eWXthu vlysys] eqVhoj bVdjh jaxkph IyWLVhdph iVh 
vlysyh tq ok fdaerh vankts 20000@ #i;sph o ,d ftoar dkMrql tq ok fda 
va 400@& #i;s vlk ,dw.k 40]800@ pk eky 

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

 

 



         

 

 

 

  
   

       
   

 

      

 

           

 

  
 

 

 
  

  
 

 
  
  

 

    
   

    
       

   

   
  

   
   

     
   

    

      
  

     
   

   
    

            
          

          
         

            
        

 
     

 
    

 

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

 



          
  
 

                 
           

  
  

 
 

   
   

      
   

     
   

   
   

 
      

 
    

    
    

      
       

     
 

 

 
    
      

  
 

          
         

       
       

        
       

          
   

 
          

   

 
            

   

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

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

 



 


