
              पोलीस टेशन मा र गरुण 96/2022 कलम 188 भा. द. वी. सह कलम 134,135,136 महारा  पोलीस कायदा मान ेिदनाकं 12/09/2022 
 

पो टे चे 
नाव 

गुरण व कलम गु घ ता वेळ व िठकाण िफयादी चे नाव वप ा हिककत 

मा र 
 
 

गुरण 96/2022 
कलम 188  
भा. द. वी. 
 सह कलम 
134,135,136 
महारा  पोलीस 
कायदा माने  

िदनांक 10/09/2022 
रोजी सायंकाळी15;00 ते 22:15 
वाजता चे सुमारास छ पती 
िशवाजी चौक, बु  पुतळा, द  
चौक,इल ुचौक, महाराणा ताप 
चौक मा र 
 
 
 
दाखल वेळ िदनांक 12/09/2022 
वेळ 00:01 वाजता 
टेट. डा. न द 01 वर 

  
  
 
 

 

गजानन उ मराव इंगळे वय 32 वष वसाय नोकरी पोका 670 पो टे मा र 
मो न ं8669731737 
 
आरोपी नाव :- 
 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळ व िठकाणी यातील 
आरोपीतांनी गणेश िवसजन िमरवणूक संबंधाने रा य शासनाने 
जारी केले या विन दषूण िनयमावलीचे उ लंगन क न तसेच 
मा िज हािधकारी साहेब व पोिलसां या आदेशाची यां या 
आदेशाचे उ लघंन क न कणक य आवाजात साऊंड िस टम 
वाजून  िनयमाचे उ लंघन केल े हणून माणे मा पो िन साहेब 
यां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुिढल तपास कामी िबट 
NPC/777 आडे यांचे कडे िदला.  
 
दाखल करणार :-PSO PSI  आ ाम साहेब पो टे मा र म  नं 
7798094242 
 
तपासी अंमलदार- नापोका/777 आडे मो नं 7020105812 
 
 
पो टे भारी अिधकारी 
पोलीस िनरी क - ी नामदेव िलबाजी िर े  मो 9923388510 
 

 

 



पो. टे िकनवट  आ.  .28/2022कलम -174 Crpc  माणे  िद.12/09/ 2022 

पो टेचे 
नाव 

अ.मृ/पनाका/ िमिसग घडला व दाखल िफयादीचे नाव प ा मो. नं.       हकीकत 

पो. टे.चे 
नाव 

िकनवट 
 
 
 
 
 
 

आ . . 28/2022 कलम 174 crpc माणे  
 
 
आ  घडला तारीख वेळ व िठकाण :-
     11/09/2022रोजी  रा ी 23:00ते 
िद.12/09/2022 चे सकाळी 07:00वा. 
दर यान ड गरगाव िशवार ता. िकनवट 
दि णेस30 िक.मी.  
 
   
 आ . दाखल तारीख वेळ :-  िद.12/09/2022 
वेळ 09:35 टे.डा.16वर 
 
  
 

खबर देणारा नाव:-  काश ाजी 
मढे वय 45 वष वसाय शेती 
 रा. ड गरगाव ता. 
िकनवट                   
 मो.नं.7507538210 
   

 
  मयताचे नाव :-  
म हारी महपती मढे वय 42 वष 
 रा. ड गरगाव  
ता. िकनवट  
 
  
 
  
 
  

खलुासा :-  
सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी िठकाणी यातील  खबर 
देणार यांनी खबर िदली की याचा चुलत भाऊ मयत 
नामे  म हारी महपती मढे हा शेतात जागलीसाठी गेला 
होता.परंत ु सकाळी घरी परत न आ यान े शोध घेतला असता. 
शेतातील जाणारे ना यातील पुरात वा न जाऊन मरण पावला 
आह.े तरी ेतावर यो य ती कारवाई हो यास िवनंती आह.े 
वगैरे  मजकुराचे अजाव न वर माणे आ. . दाखल क न 
पुढील तपासकामी  पो. िन. साहबे यां या आदेशान े HC-1805 
पांढरे यां याकडे  िदला. 

 
दाखल करणार:-  Pso/  Npc-1766 पवार सर पो. टे. 
िकनवट  मो. न.ं7620540203 

 
तपासी अंमलदार:- HC-1805 पांढरे  मो. नं. 7745001805  
मा. पो. िन.  साळूखे साहबे  मो.नं.9422242568  
 

                      

 



   पोलीस टेशन अधापरू आ.म.ृ27/2022 कलम 174 CRPC माण ेिदनाकं 12/09/2022 

पोलीस 
टे नाव 

आ.मृ.घडला.ता.वेळ 
व.िठकान 

आ.मृ.कलम खबर देणार/ मयत हिककत 

पोलीस 
टेशन 

अधापूर 

29/08/2022रोजी 
वेळ19:00 वाजता 
सुमारास मौजे गणपरु  
पि मेस 10िकलोमीटर 
 
 
 
आ.मृ.दाखल 
12/09/2022 वेळ 
13:21वाजता 
टे.डा. मांक 10 

27/2022 कलम 
174 CRPC 

माणे 

खबर देणार – मािनका 
िमराजी खुळे वय 25 वष 

वसाय शेती राहणार 
गणपरु तालुका अधापूर 
िज हा नांदेड मोबाईल नंबर  
 
मयत – िमराजी ंकटराव 
खुळे वय 48 वष वसाय 
शेती राहणार गणपुर 
  
मरणाचे कारण –अचानक 
च र येऊन तो बेशु  
पड यान ेतो मरण पावला 
 
 

हािककत –सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील मयत हा जेवणासाठी बसला असता अचानक च र येऊन 
तो बेशु  पड यान े िवलाज कमी सरकारी दवाखाना िव णुपुरी 
नांदेड येथ े नेल े असता या तपासून डॉ टरांनी िदनांक 
29/08/2022रोजी21:24 वाजता मरण पाव याचे सांिगतल े
वगैरे खबरीव नआ. .दाखल क न माननीय पो.िन.साहबे यां या 
आदेशान े पो.ना.1279 च हाण यां याकडे िदला मोबाईल नंबर 
9356283717 
 
*तपासीक अ मल दार NPC 1279 च हाण 
मोबाईल नंबर –9356283717 
 
दाखल करणार – PSI वड पोलीस ठाणे अ मल दार 
9637101945  
  
ठाणे भारी अिधका याचे नाव – पोलीस िनरी क जाधव साहबे   
मो. न.7798834263 

 
 
 



                         पोलीस टेशन मु माबाद डी.सी.आर िमिसग न.ं14/2022 िद.12/09/2022 

पोलीस 
टेशन 

िमिसग नंबर िम.ता.वेळ िठकाण व 
दाखल ता.वेळ 

 खबर देणार यांचे नाव प ा 
व म .न. 

 थोड यात हकीकत 

मु माबाद िमिसग नंबर 
14/2022 
िद12/09/202
2 
 
 
उिशराचे 
कारण- आज 
रोजी पो. टे ला 
येऊन त ार 
िद यान े

िमिसग घ.ता.वेळ व 
िठकाण- 
िद 08/09/2022 
रोजी सकाळी 10:30 
वाजता. राहते 
घरातून मौजे 
मु माबाद ता मुखेड  
 
िमिसग दा.ता. वेळ 
िद- 
12/09/2022 रोजी 
वेळ 13:57 
टे.डा.नंबर-20 वर 

 
 
 

खबर देणार यांचे नाव 
रामराव बंडू राठोड वय 42 
वष- वसाय मजुरी बंजारा 
िनवळी ता मुखेड 
 मो.नं 9922178194 
 
हरवललेी ीचे नाव-  
 
FIR त िदली का-होय 

खलुासा-सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादीची मुलगी अनीसा ही सोबत ितचा एक मुलगा करीम व एक 
मुलगी असे लेकरांना सद  झाली हणून स.द. मु ामाबाद येथ ेदाखवते 
हणून घ न गेली आह े ती परत आली नाही ितचा आज पावतो 

नातेवाईकाकडे शोध घेतला असता ती िमळून न आ यान े आज रोजी 
पो टेला येऊन शोध .होने  बाबतचा अज िद याने वर माणे मा. 
सपोनी साहबेां या आदेशान ेिमिसग दाखल क न पुढील तपास व  शोध 
कामी HC 1996 .आडेकर यां या कडे िदला 
 
दाखल करणार-पोह ेका 2319 .िस े रे पो. टे.मु ामाबाद 
मो.न.ं7620484485 
 
तपासी अंमलदार-पोहकेॉ 1996 आडेकर पो टे 
मु ामाबाद.मो.न.9881815115 
पो. टे. भारी अिधकारी--  
स.पो.िन-सं ाम उ वराव जाधव पो. टे.मु माबाद 
मो.न.ं8999881900 
 
 

 



                                   पोलीस टेशन रामतीथ भाग 6गरूण 144/22 कलम 283 भा द िव मान ेिद 12/09/2022 

पो. टेचे 
नाव 

गुरन144/22  गु हा घडला ता. वेळ 
िठकाण व दाखल ता. वेळ 

िफयादीचे नाव प ा व मोनं , 
आरोपीचे नाव व प ा , आरोपी 
अटक होय/  नाही 

हकीकत 

रामतीथ  भाग 6 
गुरन:ं144/22
कलम,,283 
IPC 
 
उिशरा चे 
कारण:-  

 िदनांक 12/ 9 /2022 
रोजी 13,00वाजता  
नरसी ते देगलरू जाणारे 
रोडवर ित पती िकराणा 
दकुाना जवळउ रेस  सहा 
िकमी  
 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- 
िद.12/09/2022 चे 
15:59वा टे.डा न द  14 
वर  
 
 
 

 िफयादीचे नाव: िशवाजी 
गणपतराव ीरसागर वय 42 वष 
धंदा नोकरी पो का बन 2684 पो टे 
रामतीथ तालुका िबलोली मोबाईल 
नंबर 9049224228 
 
 FIR त िदली का:- होय  
 
आरोपीचे नाव व प ा :-  
 
 
आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा_ सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
आरोपीन े आप या ता यातील ऑटो ह े नरसी येथे ित पती 
दकुानाजवळ रोडवर म यभागी उभा क न येणारे जाणारे वाहनास 
अडथळा िनमाण होऊन लोकां या जीिवत धोका िनमाण होईल अशा 
ि थतीत उभा केलेला िमळून आला वगैरे  िफयादव न मा,सपोिन  
साहबे यां या आदेशान ेगु हा दाखल 
 
दाखल करणार HC2062कोरके 
 
तपािसक अमलदार-पोहकेा 
2079तमलरूेमो.नं.7068032440 

 
 
 
 
                                   



   पो. टे.हदगावं गुरन-ं  गुरन 284/2022 कलम  294,323,504,506,34 भादिव माण ेिदनाकं-12.09.2022 

पो. टे चे 

नाव 

गु.र.नं / आमृ गु.घ.ता.वेळ िठकाण िफयादी चे नाव  हिककत 

हदगांव  गु.र.नं :- गुरन 
284/2022 कलम 
294, 323, 504, 

506, 34 भादिव 
माण े 

 
 
 
 

नुकसान :-  
PSO- NPC 227 
िभसे  
 

िदनांक . 
10/09/2022 रोजी 
18.30 त े18.45 

वा.चे सुमारास 
आरोपीचे घरासमोर 
रोडवर मौ.उंचेगांव 
(बु) ता.हदगांव 
िज.नांदडे उ रेस  
27 िक.मी. 

 
 
 
गु.द.ता.वेळ िदनांक:- 
12.09.2022 रोजी 

नोद  14 वेळ 
15.43 वा  
 
 
 
 

िफयादी :-  
 
FRI त िदली का ? होय. 

 
 
 
आरोपी चे नाव व प ा :-  

खूलासा -----        सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादीन े आरोपीस माझे मुलाला िशवीगाळ का केली असे िवचारले या 
कारणाव न आरोपीतांनी संगणमत क न िफयादीस व ितचे पती व मुलगा यांना 

िशवीगाळ क न,अ.  1 यांनी तु या मायला झव,त ु आम या घराला कशाला 
आलीस हणुन अ ील िशवीगाळ क न परत आम या घराकडे आलीस तर तुला 
येथेच िजवंत मा न टाकतो हणुन धमकी िदली व पती व मुलास थापडाबु यांनी 
मारहाण क न िजवंत मार याची धमकी िदली वगैरे अकर स . 84/2022 

माण े दरु े  िनवघा(बा) येथुन पोहकाँ 35 िचतले यांनी पो. टे.आणुन हजर 
के याने मा.पो.िन साहबे यांचे आदशेाने गु हा दाखल क न तपास कामी HC 35 

िचतंले यांचकडे दे यात आला. 
                 
 
तपासीक अिधकारी यांचे नाव :- HC 35 िचतंले सा. मो.नं.9284056205 
 

पो. टे. भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर :- पो.िन.  पवार साहबे 
मो.न.ं 8806994154 
 
केलेला तपास :- मा.पोलीस अधी क यांचे सुचना  
 
 

 
 



 
 
                          पो. टे तामसा.ग.ुर.न.ं89/2022 कलम 65 एफ   म.दा.का. माण.े िदनाकं:--12.09.2022 

पो. टे 
चे नाव  

ग.ुर.न ं व कलम  ग.ुघ.ता.वेळ व 
िठकाण 

िफयादी चे नाव हिककत 

तामसा ग.ुर.न:ं--89/2022 
कलम:--65 
एफ,म.दा.का. माण े 
 
 
िमळाला माल:-- 
मोहफुलाचे आंबट व 
उ ट वास येत असलेल े
30 िलटर फसफसते 
रसायन िकमंती 300/-

 चा मु ेमाल. 
 

िदनांक:--
12.09.2022 
रोजी 12.00वा 
चे सुमारास 
बळीराम नाईक 
कांडली तांडा  
 
 
ग.ुद.ता.वेळ 
िदनांक:--
12.09.2022चे 
15.36 वा.न द नं 
14 वर . 
 
 
 

िफयादी:-- राजे र िव ांबर गुंडेवार 
वय 35 वष वसाय नापोकाँ/1692 
नेमणूक.पो. टे तामसा मो न:ं-- 
9665002097 
FIR त िदली का? :--होय 
 
 
आरोपी चे नाव व प ा:--   

सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी याितल आरोपी 
हा याचे ता यात िवनापरवाना बेकादेशीर िर या हातभ ीची 
गावठी दा  तयार क न चोरटी िव ी कर याची उ ेशान े  मोह 
फुलाचे आंबट व उ  वास येत असलले े30 िलटर फसफसते रसायन 
िकमती 300 /-  चा मु ेमाल वतःचे ता यात बाळगलेला िमळून 
आला हणून गु हा दाखल.  
दाखल करणार:-PSO  ASI आडे पो टे तामसा मो ऩ :-
9527808877 
 
तपासीक अिधकारी यांचे नाव :--HC 1059 भ े पो. टे तामसा 
मोबाईल नंबर:--9011879222 
 
पो. टे भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर:--मा.दळवे 
साहबे स.पो िन. पो टे.तामसा मो न:ं--7744827771 
 
केलेला तपास:-  मा.पोिलस अधी क यां या सुचना:-- 
 

 



 
पोलीस टेशन रे व ेमदुखडे   CR NO 187/2022कलम 65Eम ो का  िद 12/09/2022 

पो टेचे 
नाव  

            Cr no कलम गु हा घडला ता. वेळ  िठकाण  व 
दाखल ता . वेळ 

फीयािद नाव प ा व  मो न,ं  हकीकत 

, रे वे 
मुदखेड  
 

CR NO 187/2022 
कलम 65E म ो का   

गु हा घडला ता वेळ:- 
िद12/09/2022/चे वा चे   
10.20सु आरोपीचे घरासमोर 
नवीआबादी डोणगाव मुदखेड 
येथ े   
 
 
 गु हा दाखल ता वेळ:- िद 
12/09/2022 चे 18.47वा 
टे..डा न द क् 21 

 
िमळाला माल 
हातभ ीची गावठी दा  आंबट 
उ  वास येत असलेली 15 िलटर 
िकमती अंदाजे 1500/ पये 
 

िफयादीचे नाव 
रामदास नरिसगराव आवळे  
वय 36वष वसाय नोकरी 
पोका/703पोलीस टेशन 
रे वे मुदखेड मो न 
7972185379 
 
 
, आरोपी नाव  
, 
 
 
  

खुलासा:- सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील यातील  आरोपीने िवना परवाना बेकायदेशीर िर या 
हातभ ीची गावठी दा  आंबट उ  वास येत असलेली 15 िलटर 
िकमती प1500 पये िव ी कर याचे उ ेशान े ता यात 
बाळगले या िमळून आला वगैरे जबाबाव न  या सपोिन साहबे 
यां या यां या आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 
पोहकेा/1922 रघुवंशी या याकडे िदला   
मो न 9823081922 
 
तपािसक अंमलदार -पोह ेका/1922रघुवंशीमो नं 
9823081922 
 
 
दाखल करणार- पो हकेा◌ॅ/2366 सी के मुंढे पो टे मुदखेड 

 
 
 
 



पो. टे मनाठा. ग.ुरन 147/2022 कल 324,323,504,506,34 भादवी िद 12/09/2022 

पो. टे 
चे नाव 

गुरनं व कलम  गुरन.घ.ता.वेळ व िठकाण िफयाद दणेार चे नाव  हिककत 

मनाठा गु र न 

147/2022 
कलम 
324,323,504,
506,34  

भ◌ा द वी 

 िदनांक  11/09/2022 

रोजी 17.00 वा मोजे 
िपगळी महादवे मंिदराचे 
मोक या मैदानावर पूवस 
25 िकलोमीटर तालुका 
हदगाव 

 

गु.दा.ता.वेळ 

िदनांक:-12/09/2022 

वेळ 16.43 वा.न द नं 13 

वर  

 

 

िफयादी:- ीकांत बालाजी साबळे वय 

15 वष ावसाय शे या चरणी 
राहणार िपगळी तालुका हदगाव 

FIR त िदलीप का होय. 

आरोपी:-  

सादर िवनंती िक वर नमुद तारीख वेळ व िठकाणी यातील िफयादी हा 

शे या चा न घरी येत असताना महादवे मंिदराची मोक या जागेवर 
यातील आरोपी यांनी िशवीगाळ क न िफयादी वेळू या काठीने दो ही 
हातावर मारहाण केली यामुळे जखम होऊन र  िनघाली आहे आरोपी 

मांक दोन यांनी िफयादीचा भाऊ व आई िहस थापड बु यांनी मारहाण 
केली आह े व तुझी बघून घेतो हणून धमकी िदली वगैरे वगैरे जब◌ाब 
व न बाजूस  माण ेगु हा दाखल क न पुढील तपास कामी npc 3234 

यादव हे करीत आह.े 

तपासीक अिधकारी यांचे नांव-NPC 2334 यादव 
पो. टे.मनाठाम .न.8830666758 

दाखल करनारा- HC1750 दवेडे पो. टे.मनाठा म .न. 9657719136 

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

मा.स.पो.िन.साहबे पो. टे. मनाठा  मो. नं. 

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

 
 
 

 



     पोलीस टेशन िवमानतळ,नादंडे गु.र.न. 312/2022 कलम 379 भा.द.िव   िद 12.09.2022 
अ. 

. 
िज हावपो. टे

चने 
गु हा 

घडला/दाखल/ ा िद./वे

ळ 

 

गरुन.ं वकलम 
िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत शे

रा 

1 2 3 4 5 6 8 
1)  

नादंेड, 
पो. टे. 

िवमान-तळ 

 गू.घ.ता.वेळ व 
िठकाण-  िदनांक 
07/09/2022 रोजी 
22.30 वा त ेिदनांक 
08/09/2022 रोजी 
सकाळी 05.15 वा  
या दर यान 

नाथनगर घराचे गेट 
समो न पुवश 02 
िक.मी.  
 
  
 दाखल ता. वेळ -िद 
12.09.2022 रोजी 
वेळ 15.52 वा 
टे.डा. 35 

 

पोलीस टेशन 
िवमानतळ,नादंे
ड ग.ुर.न. 
312/2022 
कलम 379 
भा.द.िव  

 िफयादी-  अिवनाश सुभाष आवारे  वय 
38 वष वसाय-नोकरी रा. सोलापुर ह.मु. 
नाथनगर  नांदेड मो.नं. 9143135000 
 
 आरोपी – अ ात  
 
 गेला माल-   का या रंगाची  लेडर िहरो 
ह डा कंपणीची मोटार सायकल MH-13-
BC-8764 चेचीस नंबर 
MBLHA10EZBHL30877 व इंिजन नं. 
HA10EFBHL26748अशी असललेी जुनी 
वापरती िकमंती 30,000/- ची मोटार 
सायकल 
 
उशीराचे कारण- आज रोजी पयत शोध 
घेवुन व  गाडीचे कागदपञ घवेुन येवुन पो. 
टे. ला येवुन त ार िदली.  

खूलासा –सादर िवनंती िक,वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील िफयादी यांची  का या रंगाची  लेडर 
िहरो ह डा कंपणीची मोटार सायकल MH-13-BC-
8764 चेचीस नंबर MBLHA10EZBHL30877 व 
इंिजन न.ं HA10EFBHL26748अशी असलेली जुनी 
वापरती िकमंती 30,000/- ची मोटार सायकल 
कोणीतरी अ ात चोर ांन े चो न नेली आह े  .वगैरे 
मजकूराचे जबाब व न पो. िन. काकडे  साहबेांचे 
आदेशान े गू हा दाखल क न तपासकामी पोना/591 
नागरगोजे  यांचेकडे िदल.े 
 
 दाखल करणार – सपोउपिन क याणकर   मो.नं. 
9623551038 
 
 तपास करणार  -  पोना/591 नागरगोजे मो.न.ं 
8412879395 

 



Ikks LVs mLekuxj 34@2022dye  174 flvkj filh izek.ks fn-12@09@2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

osG 

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

iksLVs ps 
uko 
mLekuuxj 
 
  
 
 
 

vk èw -?k-nk-rk-
osG fBdk.k %& 
29@08@2022 ps 
14-00 ok 
e;rkps jkgrs 
?kjh ekSts 
xksGsxko rk-yksgk 
 
vk èw -  nk[ky-
rk-osG- %&fn-
12@09@2022 ps 
18-00 ok LVs-Mk 
ua 22 oj  
?kVukLFkGkps 
%&iksLVs iklqups 
varj  nf{k.k 
25fdeh 

v-Ø vkdLekr 
eR̀;w jftLVj uacj 
o dye 
34@2022dye 
174flvkj filh 
izek.ks 
  
 
 

[kcj ns.kk&;kps uko iÙkk o 
eksckbZy uacj tkr%&1 f'kokth 
xksfoanjko dikGs o 37 o"kZ 
O;olk; 'ksrh jkg.kkj xksGsxko 
rkyqdk yksgk ftYgk ukansM tkr 
ejkBk eksckbZy uacj%& 9359 
995480 
 
e;rkps uko o iÙkk %&'kadj 
t;jke dikGs o; 42 o"kZ jkg.kkj 
xksGsxko rkyqdk yksgk 
 
foyacukps dkj.k%& [kcj ns.kkj gs 
nq[kr vlY;kus vkt jksth 
iksLVyk ;sÅu tokc fnY;kus vkez 
nk[ky- 
 
 
ej.kkps dkj.k%& 'ksrhps ukfidhyk 
o c¡dsps dtkZyk daVkGwu 
dks.krsrjh fo"kkjh xksG~;kps tkLr 
lsou d:u vkRegR;k dsyh- 
 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
[kcj ns.kkjkpk uewn pqyrk gk vfr ikolkeqGs >kysys ukfidh o egkjk"Vª 
xzkeh.k c¡dsps fid foE;kps dtkZps f'kYyd 83 gtkj 36 #i;s dls 
QsMkos viax eqyhpk foykt dlk djkok eqykaps f'k{k.k dls djkos dls 
txkos ;k dkGthus R;kus fo"kkjh vkS"k/kkP;k xksG~;k tkLr [kkYY;kus 
mipkjklkBh ljdkjh nok[kkuk fo".kqiqjh ukansM ;sFks 'kjhd dsys vlrk 
fnukad 29@08@ 2022 jksth „å oktwu ƒŠ fefuVkyk M‚DVjkauh riklwu 
ohl oktwu ƒŠ fefuVkP;k iwohZp ej.k ikoY;kps lkafxrys o R;kauh 
vkRegR;k dsyh o [kcj ns.kkjs nq[kkr vlY;kus vkt jksth iksLVyk 
;sÅu tokc fnY;kus lnj tckcnko:u o ,e-,y-lh-ps dkxni= 
gLrxr >kys o:u lnjpk vdLekr èR;w nk[ky d:u ekuuh; Hkkjrh 
lkgsckaps vkns'kkus iq<hy rikl dkeh iksmifu dsaæs lkgsc ;kaP;kdMs fnyk 
 
nk[ky dj.kkj & iksgsdkW@1964 eLds iks-LVs-mLekuuxj 
 
rikfld vaeynkj& iksmifu dsanzs lkgsc iks-LVs-mLekuuxj eks-ua-
9823996314 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh % liksfu Hkkjrh lkgsc  iks-LVs mLekuuxjeks-
8378989949  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh uko %&eksckbZy uacj  rk-osG-LVs-Mk-uacj
 liksuh Hkkjrh lkgsc fn12-09-2022 jokuk osG 18-33LVs-Mk 23 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw- 



Ikks LVs oftjkckn xq-j- ua- 327@2022- dye 386]34 Hkk-n- fo- fn-12@09@2022 
ftYgk@ iks-

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko & 
 
othjkckn 
 
 

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-%&  
fnukad 08@08@2022 
ps 12%00 ps 
lqekjklvkjksih 
xksiky frokjh ;kaps 
jktLFkku ikiM 
nqdkukoj guqeku 
eafnjktoG oftjkckn 
ukansM 
 
fn’kk o varj & 
nf{k.ksl v/kkZ fd eh  
xqUgk  nk[ky-rk-osG- 
%& fn-12@09@2022 
jksth 18%41 ok uksan- 
38 oj   

 xq-j- ua- 
327@2022- 
dye 
386]34 Hkk-
n- fo- 
- 
 

fQ;kZnh ukao %& vkseizdk’k fi 
xksihyky rkiMh;k o; 62 o”kZ O; 
‘ksrh o cka/kdke jk-fnyhifla?k 
dkWyuh oftjkckn ukansM eksua-
8806368888 tkr & ekjokMh- 
 

 vkjksih %&  
fiMhrkps uko & vksizdk’k fi 
xksihyki rkiMh;k o; 62 o”kZ  O; 
‘ksrh o cka/kdke  fnyhi fla?k 
dkWyuh oftjkckn uaknsM- 
vkjksih vVd &   
fouac.kkps dkj.k & fQ;kZnhus fHkrh 
iksVh vkt ikosrks rdzkj fnyh ukgh 
vkt jksth rdzkj fnY;kus xqUgk 
nk[ky- 
xqUg;kps dkj.k & 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o 
fBdk.kh ;krhy  vkjksihrkauh lax.ker d#u fQ;kZhl R;kaph 
iRuh ukes ‘kksHkk Hkz jkeizdk’k rkiMh;k ;kaps fo#/n vkjksih 
;kus ek U;k;ky;kr nk[ky dsysyk fnok.kh nkok ijr 
?ks.;klkBh fQ;kZnhl o R;kps dqVaqfc;kl ftos ekj.kkph /kefd 
nsoqu fQ;kZnhl 4 yuk[k # [kaM.kh ekx.kh dsyh o fQ;kZnh 
dMqu 50 gtkj # uxnh [kaM.kh ?ksoqu lnj vkjksihl gs 
moZjhr [kaM.kh ph ekx.kh djhr vkgsr Eg.kqu xqUgk  
 

nk[ky dj.kkj & iksgkdkW@egsanz lo.kdj iksLVs oftjkckn 
eksua-8975527310-  

rikfld vaeynkj& liksfu- nRrk=; daBkGs iksLVs oftjkckn 
eksua-8237703777- 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %  iksfu  txfn’k HkaMjokj eksua-
9923696860- 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 1&panzlsu ns’keq[k mi fo 
is v ukansM ‘kgj eksua-9765390333]2& iksfu  txfn’k 
HkaMjokj eksua-9923696860-]3& liksfu- nRrk=; daBkGs 
iksLVs oftjkckn eksua-8237703777-gs fnukad-12@09@2022 
jksth osG 18 %47 ok- LVs-Mk- uksan-Ø 39 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & ijr fnukad-12-09-2022 ps 
uksan ua-42 oj  

 

 



पोलीस टेशन िवमानतळ,नादंडे गु.र.न. 313 /2022 कलम 379 भा.द.िव   िद 12.09.2022 
अ. 

. 
िज हावपो. टे.चने गु हा 

घडला/दाखल/ ा िद./वळे 
 

गरुन.ं वकलम 
िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत शरेा 

1 2 3 4 5 6 8 
1)  

नादंेड, 
पो. टे.  

िवमान-तळ 

 गु.घ.ता.वेळ व िठकाण-   
िदनांक 08/09/2022 रोजी 
रा ी 21.15 वा ते िदनांक 
09/09/2022 रोजी सकाळी 
06.00 वा  या दर यान 
राहते घरासमो न शोभानगर 

नांदडे. उ रेस 01 िक.मी. 
 
   

 
 दाखल ता. वेळ -िद 
12.09.2022 रोजी वेळ 
21.40 वा टे.डा. 49 
 
 
 

पोलीस टेशन 
िवमानतळ,नादंेड 
ग.ुर.न. 
313/2022 
कलम 379 
भा.द.िव  

िफयादी-  याम मुरलीधर परांडे वय 46 वष 
वसाय नौकरी िश क रा िशवाजी चौक 

जवळ एन डी. िसडको नांदडे   ह.मु. 
शोभानगर नांदडे. मो. 8329935238 
 
आरोपी – अ ात  
 
 गेला माल-    मो. सा. . MH 26 U 3577 
का या व िस वर रंगाची फँशन लस िहरो 
ह डा कंपणीची िजचा इंजीन न. 
07J05M51633 व चेचीस नंबर 

07J05C41852 अशी असलेली जुनी 
वापरती िकमंती 15,000/- ची. 
 
उशीराचे कारण- आज रोजी पयत शोध घेवुन 
व  गाडीचे कागदपञ घेवुन येवुन पो. टे. ला 
येवुन त ार िदली.  

खूलासा –सादर िवनंती िक,वर नमूद तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील िफयादी यांची   
मो. सा. . MH 26 U 3577 का या व 
िस वर रंगाची फँशन लस िहरो ह डा 
कंपणीची िजचा इंजीन न. 
07J05M51633 व चेचीस नंबर 

07J05C41852 अशी असलेली जुनी 
वापरती िकमंती 15,000/- ची. मोटार 
सायकल कोणीतरी अ ात चोर ांन ेचो न 
नेली आह े .वगैरे मजकूराचे जबाब व न पो. 
िन. काकडे  साहबेांचे आदशेान ेगू हा दाखल 

क न तपासकामी HC 967 गायकवाड  
यांचेकडे िदले. 
 
दाखल करणार – HC 748 कनाके  मो.न.ं 
9923888322 
 
तपास करणार - HC 967 गायकवाड  
मो.न.ं952979660 

 

 
 
 



●   पोलीस टेशन माळाकोळी येथील दनिदन गु हयाचा अहवाल िदनांक 12/09/2022 

  पोलीस 
टेशनचे नाव 

माळाकोळी 

 गु हा रिज टर 
नंबर व कलम 

 गु हा पना का/ 
अ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

िफयादीचे नाव व प ा मोबाईल नंबर 
आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक होय 
नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

माळाकोळी 

 आ. 

.23/2022कल

म 

174.cRPC  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 अमृ. घडला तारीख वेळ व 
िठकाण िदनांक 
12/09/022रोजी 15:55 
वाजता चे सुमारास मयताचे 
घरी ड गरगाव पूवस 10 िकमी. 
 
 दाखल:- 
िद12/09/2022 
टे डा.नोद न ं022.वेळ 

19:20वाजता 
 
 दाखल करणार:-HC/1888 

ीरसागर पो ट माळाकोळी 
 

खबर देणार:- रामचं  सखाराम क े वय 
41 वष वसाय शेती रा.नागदरवाडी 
ता.लोहा  
 
 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
  

 मयताचे नाव :-   
 
 मरणाचे कारण:- आकाशातील वीज िटन 
प ाचे गो ावर पडून जागीच मरण 
पावले आहते. 
 

हकीकत.  सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील मयत   ह ेशेतात उडीद काढ याचे काम 
करीत असताना अचानक पाऊस सु  झा यान ेशेतातील 
जनावराचे टीन प ाचे गो ाम ये थांबल े असताना 
अचानक आकाशातील वीज यांचे अंगावर पडून दोघ ेजण 
जागीच मरण पावले आहते वगैरे खबरी व न मा.सपोिन 
डोके साहबे यांचे आदेशान ेअमृ दाखल क न पुढील तपास 
कामी HC/2308 राठोड यां याकडे िदला आह.े 
 तपासी अिधकारी:-HC/2308 राठोड साहबे  
 
दाखलकरणार :-HC/1888 ीरसागर  पो ट माळाकोळी 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल 
सपोनी ी डोके साहबे पो. टे.माळाकोळी 
मो.न+918652147575 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 

 
 



पोलीस टेशन माळाकोळी    आ. .22/2022 कलम 174.cRPC        िदनांक 12/09/2022 

  पोलीस 
टेशनचे नाव 

माळाकोळी 

 गु हा रिज टर 
नंबर व कलम 

 गु हा पना का/ 
अ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

िफयादीचे नाव व प ा मोबाईल नंबर 
आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक 
होय नाही 

हकीकत 

पोलीस टेशनचे 

नाव 
माळाकोळी 

 आ. .22/2022 

कलम 

174.cRPC  

 

  
 

 
 
 
  

 अमृ. घडला तारीख वेळ व िठकाण 

िदनांक 12/09/022रोजी 15:55 
वाजता चे सुमारास मयताचे घरी 
ड गरगाव पूवस 10 िकमी. 
 
 

 दाखल:- 
िद12/09/2022  
टे डा.नोद नं 022.वेळ 

19:20वाजता 
 
 दाखल करणार:-HC/1888 

ीरसागर पो ट माळाकोळी 
 

खबर दणेार:- रामचं  सखाराम क  ेवय 

41 वष वसाय शेती रा.नागदरवाडी 
ता.लोहा  
 
 
एफआर आय त 

 िदली का :-होय  
 
मयताचे नाव :- पांडुरंग गोिवद कंधारे वय 
55 वष रमणे वाडी ता लोहा.  
 
 

 मरणाचे कारण:- आकाशातील वीज िटन 
प ाचे गो ावर पडून जागीच मरण 
पावले आहते. 
 
 

हकीकत.  सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 

िठकाणी यातील मयत 1. पांडुरंग गोिवद कंधारे वय 55 
वष रमणेवाडी   शेतात उडीद काढ याचे काम करीत 
असताना अचानक पाऊस सु  झा यान े शेतातील 
जनावराचे टीन प ाचे गो ाम ये थांबले असताना 
अचानक आकाशातील वीज यांचे अंगावर पडून दोघे जण 

जागीच मरण पावले आहते वगैरे खबरी व न मा.सपोिन 
डोके साहबे यांचे आदशेान ेअमृ दाखल क न पुढील तपास 
कामी HC/2308 राठोड यां याकडे िदला आह.े 
 तपासी अिधकारी:-HC/2308 राठोड साहबे  
 
दाखलकरणार :-HC/1888 ीरसागर  पो ट माळाकोळी 

 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल 
सपोनी ी डोके साहबे पो. टे.माळाकोळी 
मो.न+918652147575 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माण े

 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न. 356/2022 कलम 379 भा.द.वी.     िदनांक 12/09/2022 

पो टे चे नाव गु हा रिज टर नंबर व कलम.  िफयादी व आरोपी चे नाव  हकीकत 

पोलीस टेशन 
भोकर 
356/2022 कलम 
379 भा.द.वी.     

गु हा घडला तारीख वेळ िठकाण 
िदनांक 24- 08- 2022  रोजीच ेदपुारी 
15:00 वाजता या सुमारास गे ट हाउस 
पािकग म ये लावलेली मोटरसायकल     
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
िदनांक   12 -09- 2022 
चे  13:26   टेशन डायरी न द मांक 
15 
गेला माल:-मोटरसायकल मांक RJ -
06-SM-7338 िकमती 26000/- 
पयाची व ेकर मशीन िकमती 19000/-

हजार पयाची असा एकूण 45000/- 
हजार पये चा माल 
 
िमळाला माल :-िनरंक  
उिशरा च ेकारण:- आज रोजी पोलीस 
टेशनला येऊन त ारी जबाब िद याने  

िफयादी : - भवरलाल 
जमनालाल जाट वय 35 वष 

वसाय खाजगी नोकरी 
राहणार गोरख खेडा तालुका 
बनेडा िज हा भीलवाडा रा य 
राज थान ह ली मु ाम रे वे 
कंपनी गे ट हाउस औसा रोड 
तालुका भोकर मोबाईल नंबर 
94 13 44 1941   
 
 

आरोपीचे नाव:-अ ात  

खुलासा 
सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व  िठकाणी 
यातीलिफयादी हा रे वे कंपनी गे ट हाउस  भैसा  रोड  भोकर येथ े
मोटरसायकल मांकRJ- 06 -SM- 7138िहरो ह डा लडर लस 
कंपनीची काळे रंगाची पांढरे प ाची असलेली   जुनी वापरत े
िकमत अंदाजे 26000/-हजार  पयाची मोटरसायकल व ेकर 
मशीन िकमती 19000/-  हजार पये असे एकूण 45000/- हजार 
पयाचा माल रे वे कंपनी गे ट हाउस भैसा रोड  भोकर येथ ेशटर 

म ये पािकग क न यांच े काम अस याने यांच े राहत े गावी 
राज थान येथे गेले होत े या दर यान कोणीतरी अ ात चोर ान े
चो न नेल े आह े   वगैरे मजकुराच े त ारी जबाबाव न 
माननीय  सहा यक पोलीस िनरी क साहबे यां या आदशेाने   गु हा 
दाखल    
दाखल करणार--  ASI दवणे मोबाईल नंबर 9552500385       

तपासी अमलदार;- 
H.C. 2401जाधव मोबाईल नंबर  98 50 49 31 10             
भारीअिधकारी-- माननीय  सहा यक पोलीस िनरी क 

तांबोळी  साहबे  मोबाईल नंबर99 87 33 57 69  
    



 पो- टे. उ माननगर   भाग 6 गुरन  160/2022 कलम 4./25भा. ह यार कायदा अिधिनयम 1959 िदनांक 12/09/2022 

  पोलीस 
टेशनचे नाव 

 

 गु हा रिज टर नंबर व 
कलम 

 गु हा पना कॉ 
अ. ./ ो ही/घडला व दाखल 

िफयादीचे नाव व प ा 
मोबाईल नंबर आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक 
होय नाही 

हकीकत 

पोलीस टेशनचे 
नाव 
उ माननगर 

 
गुरनं 160/2022 

कलम  4.25.भा. ह यार 

अिधिनयम 1959 

  

 
दाखल करणार :- पो.ह.ेकॉ 
/1964पो टे उ माननगर 
  

चेक िल ट ची पुतता केले अगर 
कसे :- होय 
 

 गु हा घडला 
िद.12/09/2022चे 
12.15 वा  
 

िठकाण :-- कापसी बु ते 
गोळेगाव जाणारे रोडवर दशेी 
दा  अ ासमोरील फुलावर 
तालुका लोहा 
 
 

िदशा :-- पूवस15िकमी  
 
 
 गु हा दाखल िदनांक:-िद-
12/09/2022वेळ  21.47वा 

टे डा.न द . 24वर                
 

 िफयादीचे नाव :-- भू संभाजी 
मोरे ितथून वय 32वष 

वसाय.पो.ना242 / पो टे 
उ माननगर मो .नं 

8605605590 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
--------------------- 
 आरोपीचे नाव व प ा :-- 
---------------------- 

 आरोपी अटक :-  
नाही 

खुलासा- सादर िवनंती की नमूद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील नमूद आरोपीन ेिवनापरवाना बेकायदशेीर िर या 
ती ण व धारदार असलेले ह यारे तलवार जुनी वापरते 
िकमती 1450/-  चे वतः चे ता यात बाळगलेला िमळून 

आला वगैरे िफयाद व न सदरचा गु हा दाखल क न 
म.सपोनी भारती साहबेांचे आदशेाने पुढील तपास काम ेबीट 
पो.ह े 
का /2330कानगुडे साहबे यां याकडे िदला 
---------------------- 
 तपािसक अमंलदार :- पो. ह ेका./2330 कानगुले   मो.न ं

9923319992 
---------------------- 
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर:- 
मा.स.पो.िन ी भारती साहबे  पो. टे उ माननगर 
मो न8ं378989949 

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

 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माण े

 
 



पोलीस टेशन अधापूर ो ग.ुर.न272/2022 कलम 65 ई माणे.िद.12/09/2022 

पो टे 
नाव  

ग ुर न  कलम गु हा िफयादी व आरोपी  नाव खुलासा 

अधापूर ग.ु र .न 272/2022 
कलम 65ई  
) माणे दाखल  
 

गु हा घडला तारीख वेळी व 
िठकाणी िदनांक 
12/09/2022 रोजी वेळ 
20.30वा भोकर फाटा ते 
भोकर रोडवर खैरगाव 
पाटीजवळ मराठा 
धा यासमोर मोक या 
जागेत पूवस 16 िकमी . 
 
        गु हा     दाखल 
तारीख  12/09/2022 टे 
डा  17वेळ   
22.54 वा . 
                       

 िफयादी / अशोक तुकाराम जाधव वय 40 वष वसाय नोकरी 
पोलीस िनरी क नेमणूक पोलीस टेशन अधापूर िज हा नांदेड 
मोबाईल नंबर 77 98 83 82 63 
आरोपी  ÷  
िमळाला माल _= १)4760/एका पांढ या रंगाचे पो याम ये देशी 
दा  िभगरी सं ा असे लेबल असलेली 180 एम एल या सीलबंद 68 
बाट या येकी िकमत स र पये दरा या .२)1920 एका पांढ या 
रंगाचे पो याम ये मॅकडॉल नंबर एक असे लेबर असलेली 180 एम 
एल ची सीलबंद देशी दा  एकूण बारा बाट या येकी 160 पये 
दरा या 3) 1350 एका पांढ या रंगाचे पो याम ये इ पेिरयल ल ूअसे 
लेबल असलेल े180 एम एल ची सीलबंद िवदेशी दा  एकूण नऊ 
बाट या येकी 150 पये माणे 8030/चा माल 
 
 
 
 
 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपी हा िवनापरवाना 
बेकायदेशीर िर या देशी आिण िवदेशी 
दा  एकूण िकमत 8030 

ोि हशनगु ाचा माल वतःचे 
फाय ासाठी चोरटी िव ी करीत असताना 
िमळून आला वगैरे िफयाद व नगु हा 
दाखल  . 
 
दाखल करणार -asi / एस के. नंदे मो.न ं
9765764482 
 
तपास-पो. ह.ेका/2045 लाडग ेनंबर 
9421869570 
 

 

   

 



    ¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÖ÷Ö 1 ŸÖê 5÷Öã¸ü−ÖÓ 326/2022  �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü-12/09/2022 

 
 
 
 
 
 
 

                              

 

†.�Ë
ú 

¯ÖÖê.Ã™êü. “Öê 
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ  
ŸÖÖ.¾Öêôû.¾Ö.šüß�úÖ�Ö/ 
¤üÖ�Ö»Ö ¾Öêôû ¾Ö 
šüß�úÖ�Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß/†Ö¸üÖê̄ Öß- �Öã»ÖÖÃÖÖ 

1 ¯ÖÖê.Ã™êü. 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 

                              
¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
³ÖÖ÷Ö 1 ŸÖê 5÷Öã̧ ü−ÖÓ 
326/2022  �ú»Ö´Ö 
379 ³ÖÖ¤ü¾Öß  
 

÷Öã−ÆüÖ  ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü 
07/09/2022  “Öê 
¸üÖê•Öß 10.30  ŸÖê 
15.30 “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
ÃÖ−´ÖÖ−Ö ¯ÖÏÃ™üß•Ö  
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ü−ÖÖÓ¤êü›ü  
 
 
 
 
   ¤üÖ�Ö»Ö  
×¤.12/09/2022 
¾Öêôû 18.04 ¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤üü �Îú.- 37 

×±úµÖÖÔ¤üß-  
 
 
 
 
†¸üÖê̄ Öß- †–ÖÖŸÖ 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-Ã�ãú™üß 
�Îú.MH-26 AA-
0075 •Öã−Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß  ü  
�úà.†.20000/- 
 
 

           �Öã»ÖÖÃÖÖ, 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šüü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö ò×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô Æüß−ÖÓ 
ŸÖß“Öß Ã�ãú™üß  ÃÖ−´ÖÖ−Ö ¯ÖÏêÃ™üß•Ö PNG ¤üÖ÷Öß−ÖÖ ¤ãü�úÖ−ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ˆ³Öß �ú¹ý−Ö 
�ÖÖ•Ö÷Öß �úÖ´ÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ÷Öê»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ−Öê ×ŸÖ“Öß  
Ã�ãú™üß “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß  ¾Öî÷Ö¸êü ×±úµÖÖÔ¤üß †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ ×¤ü»µÖÖ−Öê  ÷Öã−ÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
 
 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê−ÖÖ/11ÃÖÖê−Ö™üŒ�êúü ü  ´ÖÖê.−ÖÓ-8805007511 
¤üÖ�Ö»Ö  ¯ÖÖêÆêü�úÖ/2812-ÃÖ¾Ö−Ö�ú¸ü    
 
 



    ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 70/2022                              ×¤ü®ÖÖÓÛú 12/09/2022 
 

¯ÖÖêÃ™êü ×´ÖÃÖàÝÖ ×´ÖÃÖàÝÖ .‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

ÜÖ²Ö¸ü  ¤êüÞÖÖ¸ü ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ 
®ÖÝÖ¸ü 

 

 

 

 

 

¯ÖÖêÃ™êü 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 

®ÖÖÓ¤êü›ü 

×´ÖÃÖÖÓÝÖ ®ÖÓ 

70/2022 

×´ÖÃÖàÝÖ  .ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 

šüßÛúÖÞÖ  -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
11/09/2022 ¸üÖê•Öß 
14.00 ¾ÖÖ. ¸üÖÆüŸÖê  ‘Öºþ®Ö  
»Öõ´Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

 

 

 

×´ÖÃÖàÝÖ  ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 

šüßÛúÖÞÖ--  ×¤ü®ÖÖÓÛú   
12/09/2022 ¸üÖê•Öß 
13.18  ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÓ  16 
¾Ö¸ü  

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü--  ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ®ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö 
¾Ö›ü¾Öôêû ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß 
®ÖÖîÛú¸üß ¸üÖ. »Öõ´Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
7841856816 

²Öê¯Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö   --  ×¿Ö¾Ö¸üÖ•Ö 
¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ¾Ö›ü¾Öôêû ¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. 
»Öõ´Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 

 

 

²Öê¯Ö¢ÖÖ  ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö -- Ó̧üÝÖ- 
ÃÖÖ¾ÖôûÖ         , Ó̂“Öß  5 ±ãú™ü 7 ‡Ó“Ö 
, ²ÖÖÓ¬ÖÖ  -- ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû       ,“ÖêÆü¸üÖ --  
»ÖÖ²ÖÓ™ü  ×¿ÖõÖÞÖ ›üß ±úÖ´ÖÔÃÖß 2nd ‡Ô†¸ü 
,³ÖÖÂÖÖ - ´Ö¸üÖšüß   ,†ÓÝÖÖŸÖ ÝÖÏê Ó̧üÝÖÖ“Öê 
¿Ö™Ôü †ÖÞÖßÛúÖóµÖÖ Ó̧üÝÖÖ“Öß  ¯ÖÑ®™ü  

 

  

ÆüÛúßÛúŸÖ    - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö »ÖêÜÖß †•ÖÔ 
×¤ü»ÖÖÛúß,  ŸµÖÖÓ“ÖÖ ²Öê¯Ö¢ÖÖ ´Öã»ÖÝÖÖ ®ÖÖ´Öê×¿Ö¾Ö¸üÖ•Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ¾Ö›ü¾Öôêû 
¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ. »Öõ´Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›üÆüÖ ¸üÖÆüŸÖê ‘Öºþ®ÖÛúÖêÞÖÖÃÖÛúÖÆüß  
‹Ûú ®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ ×®Ö‘Öã®ÖÝÖê»ÖÖ †ÖÆêü ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ 
®ÖÖÆüß ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê †•ÖÖÔ¾Öºþ®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. †Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ¿ÖÖê¬Ö ¾Ö 
üÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ²Öß™  ¯ÖÖê®ÖÖ / 489 •Öã®ÖÝÖ ȩ̂ü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü 
×¤ü»Öê.  

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß  --  ¯ÖÖê®ÖÖ / 489 •Öã®ÖÝÖ ȩ̂ü ´ÖÖê ®ÖÓ – 
8830464424 

 

 

¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸Öü  -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /2233 ´Öã®ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ --  
9421758084 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.258/2022 �ú»Ö´Ö 12 † ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öã÷ÖÖ¸ü  ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1887 ×¤ü 12.09.2022 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .−Ö ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö 
¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß    

Æü×�ú�úŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›üüü 

÷Öã̧ ü−ÖÓ.258/
2022 
�ú»Ö´Ö12 
† ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
•Öã÷ÖÖ¸ü  
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú 
†×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 
1887. 

 ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ 
¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ&Ö--
×¤ü.12.09.2022 
¸üÖê•Öß  
00.35¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
Ø´Ö»Öß¤ü ×�ú¸üÖ&ÖÖ 
¤ãü�úÖ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
¿ÖÖÓŸÖß−Ö÷Ö¸ü ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ 
¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ&Ö- 
×¤ü.12.09.2022 
¸üÖê•Öß 02.18¾ÖÖ.Ã™êü 
›üÖ �Îú.04¯ÖÏ´ÖÖ&Öê 
¤üÖ�Ö»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö--   ÃÖµµÖ¤ü ´Öã×−Ö¸üÖê§üß−Ö ²Ö¿Öß¸üÖê§üß−Ö 
¾ÖµÖ57 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖê�ú¸üß --¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö −Öế Ö&Öã�ú ¯ÖÖê Ã™êü 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê−ÖÓ 9923697166.. 
 
†Ö¸üÖê×¯Ö--( 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö-- •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö −Ö÷Ö¤üß 2890/- 
¹ý¯ÖµÖê  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß 
×šü�úÖ&Öß µÖÖŸÖß»Ö  †Ö¸üÖê×¯Ö−Öê ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×ÃÖ¸ü 
×¸üŸµÖÖ »ÖÖê�úÖÓ�ú›ãü−Ö ¯ÖîÃÖê ‘Öê‰ú−Ö  ²Ö¤ü�ú ”ûÖ¯Ö  ¯ÖŸµÖÖ¾Ö¸ü  ¯ÖîÃÖê 
»ÖÖ¾Öã−Ö ×ŸÖ¸ü™ü  −ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  •Öã÷ÖÖ¸ü ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ  
†ÃÖŸÖÖ−ÖÖ  •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ  ¾Ö −Ö÷Ö¤üß  ¹ý¯ÖµÖê 2890/- 
¹ý¯ÖµÖêÃÖÆü ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî̧ êü  ´Ö•Ö�ãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö  
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖ 1821  ¸üÃÖã»Ö 
µÖÌÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ.  
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß -  ¯ÖÖêÆêü�úÖ1821 ¸üÃÖã»Ö −Öê ¯ÖÖê Ã™êü 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü.  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ¸ü  -- ¯ÖÖêÆêü�úÖ 2438 ×−Ö¸ü›êü −Öê ¯ÖÖê Ã™êü 
‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
 

 

 



 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.259/2022 �»Ö´Ö 354(›ü) ³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 67 ´ÖÖÆüßŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö2000 ×¤ü 12.09.2022 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .−Ö ¾Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö¸üÖê̄ Öß 
†Ö™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß    

Æü×�ú�úŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›üüü 

÷Öã̧ ü−ÖÓ.259/2022 
�»Ö´Ö 354(›ü) 
³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 
67 ´ÖÖÆüßŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ 
†×¬Ö×−ÖµÖ´Ö2000 

 ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ&Ö-- ×¤ü.01•Öã»Öî 2022 
¸üÖê•Öß ¾Öêôû  †Ó¤üÖ•Öê ¤ãü¯ÖÖ¸üß ¤üÖê−Ö 
¾ÖÖ•Ö−µÖÖ“Öê  ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  ŸÖê †Ö•Ö 
¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê  †²Ö“Ö»Ö−Ö÷Ö¸ü  −ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ&Ö- 
×¤ü.12.09.2022 ¸üÖê•Öß 
21.46 ¾ÖÖ.Ã™êü ›üÖ �Îú.37 
¯ÖÏ´ÖÖ&Öê ¤üÖ�Ö»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö--    
¿Ö¸ü&Ö×•ÖŸÖ�úÖî̧ ü ³ÖÏ ÷Öã¹ý×´ÖŸÖØÃÖ÷Ö  
²ÖãÓ÷Ö‡Ô  ¾ÖµÖ30 ¾ÖÂÖì  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ †²Ö“Ö»Ö−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê −ÖÓ 7249008143. 
 
 
 
†Ö¸üÖê×¯Ö--†–ÖÖŸÖ  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šü�úÖ&Öß 
µÖÖŸÖß»Ö  †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê×¯Ö−Öê ×¤ü01.07.2022 ¯ÖÖÃÖã−Ö ŸÖê †Ö•Ö 
¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  sharanjeet6923 µÖÖ  ‡−Ã™üÖ÷ÖÏÖ´Ö“Öê  
�ÖÖê™ü¶Ö  †�úÖÓ‰ú−™ü  ŸÖµÖÖ¸ü �ú¹ý−Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ±úÖê™üÖê »ÖÖ¾Öã−Ö  
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  −ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�ú, ×´Ö¡Ö, ´Öî¡Öß&Ö , µÖÖÓ−ÖÖ †•Öã−ÖÆüß ¾ÖÖ Ó̧ü¾ÖÖ¸ü 
†Û¿»Ö»Ö Û¾Æü×›ü†Öê  ,±úÖê™üÖê ,´ÖÑÃÖê•Ö  Û¾Æü›üß†Öê �úÖÑ»Ö �ú¹ý−Ö  
¡ÖÖÃÖ ¤êüŸÖ †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß  ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−ÖÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×−Ö ÁÖß ¬Ö²Ö›ü÷Öê ÃÖÖÆêü²Ö 
µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»Öê. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß -   ÁÖß ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ¬Ö²Ö›ü÷Öê ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú   
−Öê ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ¸ü  --  ÁÖß ‹´Ö ²Öß ¸üÖšüÖê›ü ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö −Öê ¯ÖÖê Ã™êü 
‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
 

 

 



¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖà÷Ö −ÖÓ35/2022 ×¤ü 12.09.2022 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö �ú»Ö´Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê .−Ö ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö 
¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ,  †Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß    

Æü×�ú�úŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü 
“Öê −ÖÖ¾Ö  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓ¤êü›üüü 

×´ÖÃÖà÷Ö −ÖÓ 
35/2022 

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ 
¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ&Ö--
×¤ü.11.09.2022 
¸üÖê•Öß  ÃÖÖÓµÖ�úÖôûß 
06.00 ¾ÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  
¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý−Ö 
‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öã̧ üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü  
  
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ&Ö- 
×¤ü.12.09.2022 
¸üÖê•Öß 23.06 ¾ÖÖ.Ã™êü 
›üÖ �Îú 40 ¯ÖÏ´ÖÖ&Öê 
¤üÖ�Ö»Ö 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö--      †²¤ãü»Ö �ú×¸ü´Ö ×¯Ö ¸ü×Æü´Ö 
�ÖÖ−Ö ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ  ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ 
‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öã̧ üÖ  ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê −ÖÓ 
9146972480. 
 
 Æü¸ü¾Ö»Öê»Öê ‡ÃÖ´ÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö--  ´Öã¤üÃÃÖ¸ü  �ÖÖ−Ö ×¯Ö 
†²¤ãü»Ö �ú×¸ü´Ö ¾ÖµÖ19 ¾ÖÂÖì  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ 
‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öã̧ üÖ ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
¾Ö&ÖÔ−Ö-- ¸Óü÷Ö ÃÖÖ¾ÖôûÖ ,ˆÓ“Öß 5±ãú™ü , ³ÖÖÂÖÖ -×Æü−¤üß 
ˆ¤ãÔü,  ¾Öê¿Ö³ÖãÂÖÖ- ËÓ÷ÖÖŸÖ »ÖÖ»Ö  ¸Óü÷ÖÖ“ÖÖ ±ãú»Ö ²ÖÖÊÖ“ÖÖ  
¿Ö™Ôü ¾Ö ×−ÖóµÖÖ ¸Óü÷ÖÖ“Öß  ×•Ö−ÃÖ ¯ÖÑ−™ü ,¯ÖÖµÖÖŸÖ  
¯»ÖÑÛÃ™ü�ú “Ö¯Ö¯»Ö  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß 
×šü�úÖ&Öß µÖÖŸÖß»Ö   †•ÖÔ¤üÖ¸ü µÖÖ“ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ −ÖÖ´Öê ´Öã¤üÃÃÖ¸ü  
�ÖÖ−Ö ×¯Ö †²¤ãü»Ö �ú×¸ü´Ö ¾ÖµÖ19 ¾ÖÂÖì  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ 
‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öã̧ üÖ ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü. ÆüÖ ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý−Ö 
×¤ü11.09.2022 ¸üÖê•Öß  ÃÖÖÓµÖ�úÖôûß 06.00 ¾ÖÖ “Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ÷µÖÖ−Ö´ÖÖŸÖÖ  ¿ÖÖôêû•Ö¾Öôûß»Ö ¤ü÷ÖÖÔ»ÖÖ •ÖÖ¾Öã−Ö µÖêŸÖÖê 
†ÃÖê ´Æü−Öã−Ö ×−Ö‘Öã−Ö  ÷Öê»ÖÖ ŸÖÖê †ªÖ¯Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê  ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖ 
−ÖÖÆüß  ¾Ö÷Öî̧ êü †•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö  ´ÖÖ ¯ÖÖê ×−Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê  †Ö¤êüÃÖÖ−Öê  
×´ÖÃÖß÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ×²ÖÃÖÖ›êü µÖÖÓ“Öê�ú›êü 
×¤ü»Öê.  
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß -    ÃÖ¯ÖÖêã̄ Ö×−Ö ×²ÖÃÖÖ›êü −Öê ¯ÖÖê Ã™êü 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ¸ü  --   ¯ÖÖêÆêü�úÖ 1134 ¯Ö¸ü�Óú™êü −Öê ¯ÖÖê Ã™êü 
‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ,−ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
 

 

 
 



                                                            ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 555/2022  Ûú»Ö´Ö 324,323,504,506 ³ÖÖ¤ü¾Öß ×¤ü®ÖÖÓÛú 12/09/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. 

“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã.¸ü.®Ö.     ÝÖã.¸ü.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö †Ö¸üÖê¯Öß“Öê 
®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã.¸ü.®Ö. :- 
555/2022  
Ûú»Ö´Ö 
324,323, 
504,506 
³ÖÖ¤ü¾Öß 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
11/09/2022  ¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖÓÛúÖôûß 
18.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ®ÖÖê²Ö»Ö 
±ÓúŒ¿Ö®Ö ÆüÖò»Ö “µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ 
¾ÖÖ•ÖêÝÖÖ¾Ö •ÖÖÞÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü    
 

×¤ü¿ÖÖ:- ¯Öã¾ÖìÃÖ 04 ×Ûú.´Öß. 
  

ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
12/09/2022 “Öê ¾Öêôû 20.48 
¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.36 

×±úµÖÖÔ¤üß  :- ×¾Ö¾ÖêÛú †×®Ö»Ö ®Ö¾Ö‘Ö ȩ̂ü ¾ÖµÖ 20 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ±úÖµÖ®Ö®ÃÖ üü ü̧Ö. •ÖµÖ×³Ö´Ö®ÖÝÖ ü̧ 
ÃÖ´ÖŸÖÖ ×¾Ö¤üµÖÖ»ÖµÖ ¿ÖÖôêû•Ö¾Öôû ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.ÛÎú.7796818150. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö¸ÓüÛú  
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú 
 

×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö¸ÓüÛú  
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:- ×±úµÖÖÔ¤üß †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
µÖê¾Öã®Ö ŸÖÛÎúÖ¸üü ×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö  
  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
×¤ü.11/09/2022 ¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖÓÛúÖôûß 06.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ×®ÖÜÖß»Ö 
ÃÖÖê®ÖÃÖôêû ÆüÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö¾Ö¸ü µÖê¾Öã®Ö ŸÖê£Öê †Ö»ÖÖ ¾Ö ´Ö»ÖÖ ±úÖê®Ö Ûú¹ý®Ö 
²ÖÖê»ÖÖ¾Öã®Ö ‘Öê¾Öã®Ö ŸµÖÖ®Öê ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ—ÖµÖÖ ÝÖ»ÖÔ±Ïêú®›ü»ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ‘Öê¾Öã®Ö •ÖÖµÖ“Öê 
†ÖÆêü ´ÖÖ—Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖÛú»Ö šêü¾Öã®Ö ‘Öê, ´Ö»ÖÖ ÃÖÆüÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê ¤êü †ÃÖê 
´ÆüÞÖÖ»µÖÖ®Öê ´Öß ŸµÖÖÃÖ ´ÖÖ—ÖµÖÖÛú›êü ¯ÖîÃÖê ®ÖÖÆüßŸÖ ´ÖÖ—ÖµÖÖ ÛúÖÛúÖ»ÖÖ ´ÖÖÝÖã®Ö ‘Öê 
†ÃÖê ´ÆüÞÖÖ»ÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ®Öê ´Ö»ÖÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ²ÖÑÛêúÛú›êü ²ÖÖê»ÖÖ¾Öã®Ö ‘Öê¾Öã®Ö ÝÖê»ÖÖ 
ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ®Öß ÃÖÓÝÖÞÖ´ÖŸÖ Ûú¹ý®Ö ¯ÖîÃÖê ®Ö ×¤ü»µÖÖ“Öê 
ÛúÖ¸üÞÖÖ¾Ö¹ý®Ö »ÖÖêÜÖÓ›üß ¸üÖò›ü®Öê ¾Ö »ÖÖÛú›üÖ®Öê ¾Ö £ÖÖ¯Ö›üÖ²ÖãŒµÖÖ®Öê ´ÖÖ¸üÆüÖÞÖ 
Ûú¹ý®Ö ›üÖêÛêú ±úÖê›ãü®Ö •ÖÜÖ´Öß Ûêú»Öê ¾Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûú¹ý®Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸üÞµÖÖ“Öß 
¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß  ¾ÖÝÖ¸êüü ¾Ö¹ý®Ö ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü.  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:-  ¯ÖÖê®ÖÖ/2485 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
9637706877 

 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×®Ö Ûú¤ü´Ö ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
9881475004 

 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖê¸ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377 

                        

 

 

 



                                                           ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö †Ö.´Öé.ÛÎú´ÖÖÓÛú  99/2022 �ú»Ö´Ö  174 ÃÖß†Ö¸ǖ ÖßÃÖß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 12/09/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. 

“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

†Ö.´Öéü.®Ö.     †Ö.´Öé.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ-µÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê 
®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß  

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

†Ö.´Öé. :- 
99/2022 
 �ú»Ö´Ö  
174 
ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß  

†Ö.´Öé.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
12/09/2022 ¸üÖê•Öß ÃÖÛúÖôûß 07.00 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ''¾Öêôû ®ÖŒÛúß ´ÖÖÆüßŸÖ 
®ÖÖÆüß" ¾ÖÖÓÝÖß ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü.  
 

×¤ü¿ÖÖ:- ¯Öã¾ÖìÃÖ 12 ×Ûú.´Öß. 
  

†Ö.´Öé.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
12/09/2022 “Öê ¾Öêôû 13.03 ¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü 
ÛÎú.20 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü :- ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö ²Öã¬¤êü¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 65 
¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ.¸üÖµÖ¾ÖÖ›üß ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ ×•Ö.®ÖÖÓ¤êü’û.ü 
´ÖÖê.ÛÎú.7057008396 
 
 
 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö :- ®Ö¸ü²ÖÖ ÝÖÞÖ¯ÖŸÖ ÝÖ•Öê¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 42 
¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß "ÃÖÖ»ÖÝÖ›üß" ¸üÖ.¾Ö›üÝÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
´Ö¸üÞÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :- Ø»Ö²ÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ»ÖÖ ÝÖôû±úÖÃÖ ‘Öê¾Öã®Ö 
´ÖéŸµÖã 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:-   
  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ´Öê ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö 
²Öã¬¤êü¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß ¸üÖ.¸üÖµÖ¾ÖÖ›üß 
ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ ×•Ö.®ÖÖÓ¤êü’û. ŸµÖÖ“Öê •ÖÖ¾ÖÖ‡Ô ®ÖÖ´Öê ®Ö¸ü²ÖÖ ÝÖÞÖ¯ÖŸÖ 
ÝÖ•Öê¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã¸üß "ÃÖÖ»ÖÝÖ›üß" 
¸üÖ.¾Ö›üÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. ÆüÖ ×¤ü.12/09/2022 ¸üÖê•Öß ÃÖÛúÖôûß 
07.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ''¾Öêôû ®ÖŒÛúß ´ÖÖÆüßŸÖ ®ÖÖÆüß" 
Ø»Ö²ÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ»ÖÖ ¤üÖȩ̂ üß®Öê ÛúÖêÞÖŸµÖÖ ŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ÛúÖ¸üÞÖÖ®Öê  
ÝÖôû±úÖÃÖ ‘Öê¾Öã®Ö ´Ö¸üÞÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü  ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ¾Ö¹ý®Ö 
¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü.  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 7774883192 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê®ÖÖ/616 ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
7020448411 

 

 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 
9823333377 

                        

 

 



 

                                                                              ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ×´ÖÃÖàÝÖ ®Ö.  78/2022  ×¤ü®ÖÖÓÛú 12/09/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü. 

“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã.¸ü.®Ö.     ÝÖã.¸ü.®Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¤üÖÜÖ»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.®ÖÓ. ¾Ö 
†Ö¸üÖê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú 

ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß  

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

×´ÖÃÖàÝÖ ÛÎú. :- 
78/2022  

×´ÖÃÖàÝÖ ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- ×¤ü®ÖÖÓÛú 
11/09/2022 ¸üÖê•Öß 15.00 ¾ÖÖ. “µÖÖ 
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üÆüß´Ö¯Öã¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü.  
 

×¤ü¿ÖÖ:-  
  

×´ÖÃÖàÝÖ.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
12/09/2022 “Öê ¾Öêôû 22.29 ¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü 
ÛÎú.43 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü :-  
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- †“ÖÔ®ÖÖ 
¡ÖµÖÓ²ÖÛú ¾ÖÖ²Öôêûü ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì ¸üÖ.ÃÖÖë›üÖ 
ŸÖÖ.×•Ö.¾ÖÖ×¿Ö´Öü.  
 
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö :- Ó̂“Öß 05 
±ãú™ü 05 ‡Ó“Ö, ¸ÓüÝÖ-ÝÖÖê¸üÖ, ×¿ÖõÖÞÖ-7¾Öß, 
¯ÖÖê¿ÖÖÜÖ-ÛúÖôûß ×¯Ö¾Öôêû ×šü¯ÖÛêú †ÃÖ»Öê»Öß 
ÃÖÖ›üß, ³ÖÖÂÖÖ-´Ö¸üÖšüß 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:-  
  
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü  µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ÜÖ²Ö¸ü ×¤ü»Öß ×Ûú, ŸµÖÖÓ“Öß 
²Ö×ÆüÞÖ  Æüß ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“Öê ²ÖÖôÓûŸÖ¯ÖÞÖÖÃÖÖšüß ¸üÆüß´Ö¯Öã¸ü µÖê£Öê 
†Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ ×¤ü.11/09/2022 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 15.00 ¾ÖÖ.“µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ 
ÛúÖêÞÖÖÃÖÆüß ÛúÖÆüß‹Ûú ®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖã®Ö ×®Ö‘Öã®Ö ÝÖê»Öß †ÖÆêü ×ŸÖ“ÖÖ ‡ÔŸÖ¸ü¡ÖÖ 
¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖß ×´Öôãû®Ö †Ö»Öß ®ÖÖÆüß ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ¾Ö¹ý®Ö 
¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü.  
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü:- ¯ÖÖê®ÖÖ/2485 ¯Ö¾ÖÖ ü̧ ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
9637706877 

 

 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêüÛúÖ/1749 ³ÖÖ¸üŸÖß ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
9096270187 

 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖê¸ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 9823333377 

 

 


