
iksLVs mLekuuxj xq-j-u-& 144@2022 dye 2 jk"Vªh; xkSjo voeku çfrcaèk 1971 fn 15@08@2022 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

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

 
Ikks- LVs- 
mLeku
uxj  

 
xqUgk-?k-rk-osG fBdk.k-  &  
fn- 15@08@2022 
ps 08-21 ok xzkeiapk;r 
dk;kZy; f'kjk<ks.k- 
  
fn’kk o varj %&  

iwoZsl 04 fd-eh 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG- %&  
fn 15@08@2022 jksth  
ps 11%52 ok-  
uksan ua- 15 oj  
 

  
xq-j-u-& 

144@2022 
dye  
2 jk"Vªh; xkSjo 
voeku çfrcaèk 
1971 
 
 

 
fQ;kZnhps uko %&  

Hkxoku 'kadjjko dikGs  
o; 52 o"kZ O;olk; 
'ksrh @iksyhl ikVhy  
jk- f'kjk<ks.k rk-daèkkj  
ft- ukansM 
 eks-ua 7219877708 
 
vkjksihps uko &  
 
 
vkjksih vVd ukgh 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy uewn vkjksih  ljiap ;kus 75ok Lokra«; fnukfufeÙk 
xzkeiapk;r dk;kZy; f'kjk<ks.k ;sFks jk"Vªh; èot myVk 
QMdkowu jk"Vªh; èotkph voeku d:u xkod&;kaP;k 
jk"Vªh; Hkkouk nq[kkoY;k  oxSjs epdqjkps  fQ;kZno:u xqUgk 
nk[ky d:u ek- iks-fu  nsodrs lkgsckaps vkns'kkus iq<hy 
rikl dkeh iks-mi-fu-dsaæs lkgsc ;kaps dMs fnyk  
 
nk[ky dj.kkj & 
iksgsd‚@2323 tkedj iksLVs- mLekuuxj eksua  9970975476 
 

rikfld vaeynkj &  
ek-iksmifu-dsaæs lk- iksLVs mLekuuxj eks-ua 9325976675 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& 
iksfu Jh nsodrs iksLVs mLekuuxj eksua 9307343434 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &   

1½ ek-iksmifu-dsaæs lk- iksLVs mLekuuxj eks-ua 9325976675 
] iks-gs-d‚@ 2499 Hkkjrh  iksLVs mLekuuxj  
gs fnukad 15@08@2022 jksth ps  osG- 12%29 ok- LVs-Mk- ukasan dz- 
18 oj ?kVukLFkGh HksV ns.ks dkeh jokuk- 
?kVukLFkGh HksV nsowu ijr vkysyh osG o uksan ua- &HksV iq<s pkyw  

 

  



- पो. टे िवमानतळ आ.मृ.न.ं 22/2022 कलम  174 CRPC   िद  15.08.2022 
अ. 

. 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हा  घडला/दाखल/ ा  

िद./वेळ 
गुरन.ं व कलम  िफयािद व आरोपी,नाव व प ा हकीगत शेरा 

 िज हा 
नादंडे, 
पो. टे. 

 िवमान-ता 

 आ.म.ृघडला ता वऴे  
व िठकाण – 

िद 15.08.2022  

रोजी 05.00 वा  

स.द. िव णुपुरी 
नांदडे  

 

िदशा व अतंर-  

दि णेस 10 km  

 

आ . दा. ता. वेळ – 

 िद  15.08.2022 
रोजी वेळ 12.57 वा  
टे.डा.  18 

 

पो. टे 
िवमानतळ 
आ.म.ृन.ं 
22/2022 
कलम  

 174 CRPC 

खबर दणेार –  

रिव  मनोरंजन मंडल वय 
20 वष . मजुरी रा. 
चारमपुर ता. बालागरा िज. 
गळी रा य तेलंगना बंगाल 

ह.मु. िव ुतनगर तुलसी 
हाँटेल नांदडे  
 

 मयताच ेनाव – 

संजय अिनल बरमन वय 
28वष रा. बाशादाबी िज. 
आलीपुर पि म बंगाल ह. मु. 
िव ुतनगर तुलसी हाँटेल 
नांदडे  

मरणाच ेकारण – 

 कोणतेतरी िवषारी औषध 
िप याने मृ यु  

खुलासा -सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी 
व िठकाणी यातील मयत यान े कोणतेतरी िवषारी 
औषध ाशन के यान े यास उपचार कामी स.द. 
िव णुपुरी नांदडे येथे शिरक केल े असता तेथील 
M.O. साहबे  यांनी यास मयत घोषीत केल.े  वगैरे 
मजकुराच े अजाव न  मा. पो. िन. काकड े साहबे 
यांचे आदशेाने आ  दाखल क न पुढील चौकशी व 
तपास कामी hc  967 गायकवाड यांचेकड ेिदले. 

 

दाखल करणार –  

ASI क याणकर मो. न.ं 9623551038 

 

तपास करणार-   

hc  967 गायकवाड मो.नं. 9923078806 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



पो. टे िबलोली ो गुरनः188/2022 कलम 65(ई)म. ो.का         िद.15/08/.2022 
पो. टे चे 
नाव  

गु.र.न व कलम  गु.घ.ता.वेळ व िठकाण िफयादीचे नाव व प ा/आरोपीचे 
नाव व प ा 

हकीकत 

िबलोली  ो गुरनः 
188/2022  
कलम  
65(ई) म. ो.का        
 

गु.घ.ता.वेळव 
िठकाणःिद.15/08/2022 
चे 11.25 वा त याचे 
क ावर पाळूवर,बोधन 
रोड,िबलोली  
 
पुवस 01 िक.मी  
                                     
गु हा दाखल 
िद.15/08/2022 
चे 12.30 वा  
टे.डा. नो.नं.13 वर   

 
िमळाला मालः- 
देशी दा  िभगरी संञा या 
180 ML या िसलबंद 14 
बॉटल िकमती 980/-  चा 
माल 

िफयादीचनेाव-  
मारोती सायलु मु ेमवार वयः36 वष 

लसायःनौकरी पोना/2351 पो. टे 
िबलोली मो.नं.9049778709 

 

 

आरोपीचे नाव- 
 
आरोपी अटकः-  
CRPC कलम 41(1),(अ) माणे 
नोटीस देवून सोडले. 
 
उशीराचे कारणः-  
आज रोजी MLC कागदपञ ा  
झालेव न  

सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकाणी  यातील 
आरोपीन ेिबना परवाना बेकायदेशीर िर या देशीदा  िभगरी संञाचे 
180 ML चे 14 िसलबंद बॉटल िकमती 980/-  माल चो न िव ी 
कर याचे उ ेशान ेता यात बाळगून िमळून आला हणुन गु हा दाखल 
तपास पोना/2542 सोनकांबळे यांचेकडे िदला आह.े 
 
 
तपािसकअंमलदार- 
 पोना/2542 सोनकांबळे पो. टे िबलोली मो.नं 9822172300 
 
दाखल करणार-  
ASI/शेख आयुब पो. टे िबलोली मो.नं 9823628983 
 
भारी अिधकारी –  

िशवाजी अ णा डोइफोड ेपो. टे.िबलोली.9823889037 

 

 
 



पो. टे िकनवट   गरुंन CR. No. 161/2022कलम457,380,427,511भा.द.िव. िद  15.08.2022 
पो. टे. 
च ेनाव  

गरुन/ं कलम  गु हा घडला व दाखल  िफयादीच ेनाव व प ा मो न.ं, 
व आरोपीच ेनाव व प ा. 

हिककत  

पो. टे. 
चे नाव 
िकनवट  

गुरंन 
. 161/2022 

कलम 
457,380,427, 
511 भा.द.िव.  

 
 

  
अंदाजे नुकसान:- 
20,000/ पये 

गु हा घडला  
िद. 14/08/2022 रोजीच े
रा ी 09:00 त े
 िद.15/08/ 2022 चे 
 03:20 
वाजता या  दर यान 
माकट लाईन महा मा फुले 
चौक िकनवट ता.िकनवट     
 

िदशा व अतंर :-    
उ रेस 0.5  िक.मी. 
 
गु हा दाखल :-   
िद. 15/08/2022   
वेळ  14:40 
टे.डा. 18 वर 

 
  

िफयादीच ेनाव :-  
  शंकर गंगाराम भवरे वय 

46वष वसाय ापार रा. 
साईनगर िकनवट  

ता. िकनवट  िज. नांदडे  
मो.नं. 9881063814 

 
आरोपीच ेनाव:-   अ ात 

 
 िफयादीस एफ आर ची त 

िदली िकवा नाही:- होय 
 

उशीराच ेकारण :-   
 िफयादीन ेआज रोजी 

पो. टे.ला येऊन िफयाद 
िद याने 

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख  वेळी व िठकाणी यातील अ ात 
चोर ान े िफयादी यांच े ली फॅशन कापड दकुानाच े शटरचे लॉक 
कशा या तरी सा ान े तोडून काचेचा दरवाजा तोडून आत वेश 
क नCCTV हाडिड स फोडून, केबल कापून अंदाजे 20,000/-
पयाचे नुकसान केले तसेच माकटमधील हॉटेल फोड याचा य  

वगैरे मजकुराच े जबाब व न मा. पो. िन. साहबे यां या आदशेाने 
गु हा दाखल क न पुढील तपास NPC/1326 चौधरी यां याकड े
िदला. 

  
 दाखल करणार :  
PSO/ HC-915 राठोड  पो. टे. िकनवट मो.नं. 9850143382 
 
तपासीक अंमलदार:-  
 NPC-1326 चौधरी  पो. टे. िकनवट  मो.नं. 9158134034 
 
पो टे भारी अिधकारी :-  
मा पोलीस िनरी क साळुंखे साहबे  मो. न.ं9422242568 



 
  

पो. टे. लोहा गरुन 158/2022 कलम 283 भा द िव िद.15/08/2022 

पो. टे. च े
नाव 

गुरण व कलम     गु हा घडला दाखल िफयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हकीकत  
 

  लोहा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन  

158/2022  

कलम 

 283 भादिव  

 

 

 गु हा घडला:-  
िदनांक  15/08/2022  
 चे 12.00वा सुमारास बस 
टॅ ड समोरील येणारे जाणारे 

सावजिनक रोडवर लोहा ता. 
लोहा िज. नांदेड पो ट या  
 
उ रेस 500 मीटर अंतरावर  
 
गु हा दाखल:-   
 िद.15/08/2022  
वेळ 12:38 वाजता 
 टेशन डायरी न द 15 वर 
   
 
 
 
 

 िफयादी च ेनाव व प ा – 
म ल ूशंकरराव ित पलवाड 
वय.35 वष. वसाय नोकरी पो. 
का /445  पोिलस टेशन लोहा 
मोबाईल नंबर9011079633 
  
FIR त िदली:-   होय  
  
आरोपी च ेनाव व प ा— 
 
आरोपी अटक:---- 
 
  

खुलासा;          सादर िवनंती की,   वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
ह े नांदेड ते लातूर जाणारे सावजिनक रोडवर बस टॅ ड समोर लोहा येथ े
रहदारीचे िठकाणी सदरील वाहनातनास कोणताही तांि क िबघाड नसताना 
धोकादायक अशा ि थतीत येणारे जाणारे वाहनास व रहदारीस अडथळा 
होऊन एखादा अपघात होईल अशा ि थतीत उभा असललेी टाटा मॅिजक 

मांक MH 24-AF-6381 हा िमळून आला वगैरे मजकुराचे जबाबाव न 
मा.स. पो. नी. शेख साहबेां या आदेशान ेगु हा दाखल क न पुढील तपास HC 
2107 खाडे साहबे यांचे कडे िदला 
 

दाखल करणार:-  
HC 2238कदम पो. टे. लोहा मो न.9421849016 
 

तपासी अमंलदार-  
NPC 2606 डफडे साहबे मोबाईल मांक 9673649210 
 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .-      
मा.पो.िन/ तांबे  साहबे . पो. टे. लोहा  



 

पोलीस टेशन अधापरू  आ.  ,25/२०२२  कलम १७४ ,crpc िद.15/08/2022 

अ. .  आ ..व 
कलम 

आ . घडला.व दाखल तारीख िफयादीच ेनाव खबर देणार 
आरोपीच ेनाव व प ा 

      हकीकत 

 पो. टे. 

अधापूर 

आ. .. व 
कलम- 
25/2022 
कलम.  
174 Crpc  

आ.  घडला िदनाकं- 
14/08/2022 सकाळी 
06.00 ते 
िद.15/08/2022 
 रोजी चे 08.00 वा.चे 
पूव  अधापूर िशवारात 
मुंजाजी अमृत खोडे यांचे 
शेतातील िविहरीत  
 
उ रेस 01 िकमी 
 
अमरा दाखल िदनांक व 
वळे िद.15.08.2022 
वेळ.09.41 वा. 
नो. मांक 12. 
 

िफयादीच ेनाव-  
िशवदास संभाजी लंगडे वय 
32 वष वसाय शेती 
राहणार दास नगर अधापूर 
तालुका अधापूर िजल्हा 
नांदडे मोबाईल नंबर 
8605769622 
 

मयताच ेनाव-     
 

खुलासा- सादर  िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील मयत ही संडासला जाते हणून घ न 
िनघून गेली व अधापूर िशवारात मुंजाजी अमृत खोडे 
यांचे शेतातील िविहरीत मृत अव थेत सापडली आह े
वगैरे याव न वर माणे आ  दाखल . 
 
तपासी अंमलदार hc 
2353/बोदमवाडमो.नं.9022978909. 
    

दाखल करणार-  
पोिलस ठाणे अमलदार npc/25444 आनेबोईवाड 
मो.न. 7038518183. 
 



 

 पो. टे. लोहा गरुन 159/2022 कलम  379 भा. द. वी. िद.15/08/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

गुरण व कलम     गु हा घडला दाखल िफयादीच ेनाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हकीकत  
 

  लोहा  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

गुरन  

159/2022 

 कलम  

379  

भा. द. िव 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गु हा घडला:-  
िदनांक 14/008/2022 रोजी चे 
20:00  वाजे पासून ते िदनांक 
15/08/2022 रोजीचे 06: 00 
वजता या दर यान िफयादी यांचे 

सास याचे शेतातील आखा ावर 
प ा या समोर मोजे पांगरा िशवार   
ता. कंधार  िज. नांदडे पो टे या 

पवूस 25  िक. मी अतंरावर  
 

गु हा दाखल:-  
  िद.15/08/2022 
 रोजी चे 13:57 वा  
डायरी न द 18 वर  
   
उिशरा चे कारण- 
आज रोजी 15/08/2022 पयत शोध 
घेऊन आज रोजी पोलीस टेशन येथे 
येऊन त ारी जबाब िद यान े

 िफयादी च ेनाव व प ा-:  
धनंजय जयराम आलट वय 46 वष वसाय   शेती  
रा. पांगरा ता. कंधार िज. नांदडे ,   
मोबाईल नंबर 8888592558 
 

FIR त िदली:-   होय  
 
आरोपी च ेनाव व प ा---अ ात  

 
आरोपी अटक:-  नाही 

 
  गेला  माल-:  
िफयादीचे सासरे नाम े बैल मालक दादाराव अमृता 
राव कौश य राहणार पांगरा तालुका कंधार िज हा 
नांदडे 1) पिहला बैल रंग-तांबडा हरणा िशग-उभे, 
शेपूट-ग डा काळा वय 7 वष, िकमत-25000/- पये 

2) दसुरा बैल रंग-तांबडा बांडा, िशग-गोल, शेपूट-
ग डा काळा वय-07 वष िकमत 25,000/- पये असे 
एकूण िकमत अंदाजे 50,000/- पये 

खुलासा;  
        सादर िवनंती की, वर नमदू तारीख वेळी व िठकाण 
यातील अ ात चोर ानी िफयादी या सास या या पांगरा 
िशवारातील आखा ावर शेतातील प ा या शेड समोर 
बांधलेले दोन बैल जोडी िकमती अंदाजे 50,000/- पये दोन 

बैल जोडी कोणीतरी अ ात चोर ाने चो न नेले वगैरे  
मजकुराचे जबाब व न मा.  पो. नी तांबे साहबे  यांचे 
आदशेाने गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी HC 2483 
साखरे यां याकडे िदला  

 

दाखल करणार:-  
HC 2238 कदम र पो. टे. लोहा मो न. 9421849016 

 
तपासी अमंलदार- 
HC 2483 साखरे   साहबे मो न.9421849016 

 

पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. .-    

 मा.पो.िन/ तांबे  सा. पो. टे. लोहा मो.न.ं 9850188100 

 

 
 



पोलीस टेशन अधापरू  ग.ुर.न 231/2022  कलम  394.34 भा.द.वी .  दाखल िद.15/08/2022 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु हा घडला तारीख वेळी व िठकाणी  / 
गु हा     दाखल तारीख   

िफयादी व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापूर गु. र .न 
231/2022  

कलम  
394.34 भा.द.वी  

गु हा घडला तारीख वळेी 
व िठकाणी  
िदनांक िद.15/08/2022 
रोजी 03.00वा चे 
सुमारास िफयादीचे राहते 
घरी खैरगाव ता. अधापूर 
िज हा नांदडे  

 
दि णसे 13 िकमी 
 
 गु हा     दाखल तारीख  
15/08/2022  
वेळ 17.28 वाजता                   
टे डा 16 

  

 िफयादी –  
 

 
आरोपी_ अ ात. 

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व ठीकाणी 
यातील  दोन अनोळखी ईसम यांनी यातील िफयादीस 
चाकूचा धाक दाखवून चाकूने िफयादीचे उजवे पायाचे 
फॅ ीवर वार क न जखमी केले व ग यातील दीड 

ाम वजनाची सो याची पोत अंदाजे 4500/- पयाचे व 
कपाटातील नगदी 4500 पये असे एकूण 
9000/ पयाचे सोने व नगदी जबरीने चो न नेले आह े
जबाबाव न वर माणे गु हा दाखल. 

 
दाखल करणार – 
npc./2544 आणे बोईनवाड मो.नं.9529971005. 

 
तपास  _ 
psi आगलावे मो.नं.9767777884  
 

 
  



पो. टे. भोकर ग ुर न 282/ 2022 कलम 379,34भा. द. िव.  िद.15/08/2022 

पो. टे 
च ेनाव 

ग ुर न .व 
कलम 

ग ु.घ.ता.वळे व िठकाण  िफयादी च ेनाव  खलुासा  

भोकर  ग ुर न ं
279/2022 
कलम 
379,34 
भादिव. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग ु.घ.ता.वळे व ठीकान 
:- िद13/08/2022 
रोजी रा ी 22:00 
वाजता ते 
िद.14/08/2022 रोजी 
01:00 वाजताचे 
दर यान िफयादीचे 
घरासमो न िपपळढव 
वसाहत ता भोकर 
 
 िदशा –  
पूवस 15 िकमी  
 
 
ग ु.दा.ता.वळे :  
िद 15/08/2022  
चे वेळ 17:45 
टेडा 12 

 
 

िफयादीच ेनाव  :  
गंगाधर जळबाजी ेमूलवाड वय 37 
वष वसाय शेती रा. िपपळढव 
वसाहत ता. भोकर  
मोन  8698179501 
 

आरोपी :-  
 

गलेा माल :- 
 मोटार सायकल िहरो ह डा पशॅन 

ो. . MH 26 व 2513 व चेिसस 
नं. MBLNA10EL8GK47156 व 
इंिजन नं. 
HA10EB8GK48602अशा 
वणनाची जुनी वापरती िकमती 
अंदाजे 25000/- पयाची 
िमळाला माल :- िनरंक  

खलूासा :- सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील िफयादी हात याची मोटर सायकल िहरो ह डा पॅशन ो 
जीचा मांक िफयाद व न वर माणे MH 26 व 2513 व चेिसस 
नं. MBLNA10EL8GK47156 व इंिजन नं. 
HA10EB8GK48602 अशा वणनाची जुनी वापरती िकमती 
अंदाजे 25000/- पयाची ही घरासमोर लावून झोपी गेला असता 
यातील आरोपी यांनी िमळून िफयादीचे मोटरसायकल चो न नेली 
आह े वगैरे जबाबाव न  गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी 
मा.पोिन साहबे यां या आदशेाने िबट पोहकेॉ 2058 कदम यांचे कड े
िदला. 
 

दाखल करनार :  
 पोहकेॉ 1815 मंचलवाड पो टे भोकर मोन 9527795167 
  
तपासीक अमंलदार:   
पोहकेॉ 2058 कदम पो टे भोकर 
 
पो. टे. भारी अिधकारी. 
मा.पोनी ी. पाटील साहबे पो. टे.भोकर मो.न.ं9923104521 



¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã¸ü®Ö 288/ 2022 Ûú  65 (‡Ô)  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß ÛúÖµÖ¤üÖ         ×¤ü®ÖÖÓÛú 15/08/2022 
 

 
  

 ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

ŸÖÛÎúÖ¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã¸ü®Ö  
288/ 2022  
Ûú  
 65 (‡Ô)  
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
ÛúÖµÖ¤üÖ 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  -- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 15/08/2022  
¸üÖê•Öß ¾Öêôû 15.05 ¾ÖÖ. 
´ÖÖ¬Ö¾Ö ×®Ö¾ÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü 
¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÖÝÖÔ 
ÁÖß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-   
×¤ü®ÖÖÓÛú 15/08/2022 
¸üÖê•Öß  18.10 ¾ÖÖ. 
Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ   20 
¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  
•ÖÃÖ¾ÖÓŸÖØÃÖ‘Ö Æãü•Ö¸üØÃÖ‘Ö ¿ÖÖÆãü ¾ÖµÖ 
54 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüÖ. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
ˆ¯Ö×®Ö¸üßõÖÛú ®Öê´ÖÞÖãÛú  
Ã£ÖÖ×®ÖÛúÝÖã®Æêü ¿ÖÖÜÖÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 ´ÖÖê ®ÖÓ 9923053013  
†Ö¸üÖê¯Öß 
  
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö   
¤êü¿Öß ¤üÖºþÃÖÓ¡Öß ×³ÖÝÖÓ¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ 
‹ÛãúÞÖ 250 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖÑ™ü»Ö 
†ÃÖÖ ‹ÛãúÞÖ ×Ûú´ÖŸÖß 12, 775 
ºþ¯ÖµÖÖ“Öê ´Öã§êü´ÖÖ»Ö 
†Ö¸üÖê¯Öß †™üÛú 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ®Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ®Öß ×¾Ö®Ö¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ²ÖêÛúÖ¤êü¿Öß¸ü 
×¸üŸµÖÖ “ÖÖê¸ü™üß ×¾ÖÛÎúß Ûú¸üÞµÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖ®Öê ¯ÖÏÖê¾Æüß¿Ö®Ö ÝÖã®ÊÖ“ÖÖ 
´ÖÖ»Ö ü µÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‹ÛúÖ ®ÖÖµÖ»ÖÖÑ®Ö“Öê ¯ÖÖêŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¤êü¿Öß ¤üÖºþ 
×³ÖÝÖÓ¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ †ÃÖê »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ 180 ML  “µÖÖ 115 
×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖÑ™ü»Ö •µÖÖ“ÖÖ ²ÖÑ“Ö ®ÖÓ 947  †ÃÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß ¯ÖÏŸµÖêÛúß 
²ÖÖÑ™ü»Ö“Öß ×Ûú´ÖÓŸÖ 70 ºþ¯ÖµÖê ¯ÖḮ ÖÖÞÖê †ÃÖÖ ‹ÛãúÞÖ 8050 ºþ¯ÖµÖê 2) 
4725 µÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‹ÛúÖ ®ÖÖµÖ»ÖÖÑ®Ö“Öê ¯ÖÖêŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¤êü¿Öß ¤üÖºþ 
ÃÖÓ¡ÖÖ †ÃÖê »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ 90 ml  “µÖÖ 135  ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü 
²ÖÖÑ™ü»Ö •µÖÖ“ÖÖ ²ÖÑ“Ö ®ÖÓ 843 †ÃÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß  ¯ÖÏŸµÖêÛúß  ²ÖÖÑ™ü»Ö“Öß 
×Ûú´ÖÓŸÖ 35 ºþ¯ÖµÖê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê †ÃÖÖ ‹ÛãúÞÖ 4725 ºþ¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹ÛãúÞÖ 
×Ûú´ÖŸÖß 12,775 ºþ¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôûÝÖ»Öê»ÖÖ ×´Öôãû®Ö 
†Ö»ÖÖ ¾ÖÝÖî ȩ̂ü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öß ×±úµÖÖÔ¤üÃÖ¸üÛúÖ¸üŸÖ±ìú ×¤ü»µÖÖ®Öê  ´ÖÖ. ¯ÖÖê. 
×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê®ÖÖ 
/1333 ²ÖÖê¸üÛú¸ü  µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»Öê . 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü  
¯ÖÖê®ÖÖ /1333 ²ÖÖê¸üÛú¸ü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 9112389670 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ ü 
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ / 1781 ´ÖÖ´Öß»Ö¾ÖÖ›ü ´ÖÖê ®ÖÓ  --9657578281 
 



iksLVs oftjkckn nSfud xqUgs vgoky  fn 15@08@2022 
ftYgk@ iks-

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

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

 
Ikks- LVs- 
oftjkckn  

 
xqUgk-?k-rk-osG fBdk.k-  &  
fn- 14@08@2022 
ps 23-00 ok lSykc 
uxj ukansM - 
  
fn’kk o varj %&  

nf{k.ksl 02 fd-eh 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG- %&  
fn 15@08@2022 jksth  
ps 18%30 ok-  
uksan ua- 26 oj  
 

  
xq-j-u-& 

287@2022 
dye  
324]323]504] 
34 Hkknoh 
 
 

 
fQ;kZnhps uko %&  

eksgen lehj eksgen 
rkgsj vUlkjh o; 22 
o"kZ  tkr eqLyhe 
jk- nsxyqj ukdk ukansM   
eks-ua 7038948692 
 
vkjksihps uko &  
 
vkjksih vVd ukgh 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy fQ;kZnh gk R;kps fe=kdMs HksV.;klkBh vkyk vlrk 
;krhy vkjksihrkauh lax.ker d:u tqU;k HkakM.kkps 
dkj.kko:u fQ;kZnhl f’kohxkG d:u FkkiMkcqD;kus ekjgk.k 
d:u mtO;k gkrkps pkjgh cksVkyk pkdqus ek:u nq[kkir 
dsyh oxSjs tckcko:u xqUgk nk[ky  
 
 
nk[ky dj.kkj & 
iksgsd‚@2812 loaMdj iksLVs oftjkckn eksua 8975527310 
 
 

rikfld vaeynkj &  
iksgsdkW@1012 jkBksM iksLVs oftjkckn eksua 9970757740 
 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& 
iksfu Jh HkaMjokj lk iksLVs oftjkckn  
 

  

 
  



          ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›  ÷Öã̧ ü−ÖÓ.301/2022 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß †×¬Ö.1949 ¯ÖÏ´ÖÖ/Öê  ×¤ü−ÖÖÓ�ú.15/08/2022 

 

 
  

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

÷Öã̧ ü−ÖÓ ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã−ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öêê 
−ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ  Æü�ß�úŸÖ ú 

¯ÖÖê.Ã™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
−Ö÷Ö¸ü 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

÷Öã¸ü−ÖÓ 
301/2022 
�ú»Ö´Ö 
 65(‡Ô) 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
¤üÖºþ²ÖÓ¤üß †×¬Ö. 
  
 
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü 
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ  01 
×�ú.´Öß.  ²Öß™ü 
�Îú. 01 
 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ/Ö :- 
×¤ü.15/08/2022 ¸üÖê•Öß  11.30  
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
•ÖµÖ×³Ö´Ö−Ö÷Ö¸ü�ú›êü •ÖÖ5ÖÖ ȩ̂ü 
¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›.ü 
 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 15/08/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû14.47  ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
 Ã™êü.›üÖ 11 ¾Ö¸ü 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-1680/ ¹ý 
Ø�ú´ÖŸÖß“µÖÖ ‹�úÖ �ÖÖ×�ú Ó̧ü÷ÖÖ“µÖÖ 
²ÖÖòŒÃÖ´Ö¬µÖê ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß  
ÃÖÓ˜ÖÖ ‹�ãú5Ö 24 ×¿Ö»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Ö 
¯ÖÏŸµÖê�úß Ø�ú.†Ó.70/ ºþ †ÃÖê 
‹�ãú5Ö 1680/ ºþ. 
 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö:- 
 ¿Öê�Ö ‡²ÖÎÖ×Æü´Ö ¿Öê�Ö ‡Ã´ÖÖ‡Ô»Öüü 
¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.−ÖÖî�ú¸üß 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2282 ü −Öê´Ö5Öã�ú 
¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.�Îú.9834537582 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
 
†™ü�ú ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ/Ö:-   
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü/Ö:- 
 †Ö•Ö ¸üÖê•Öß  ¯ÖÖê.Ã™êü.»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö 
ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»Öß.  

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ5Öß  µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß−Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß  
²Öê�úÖ¤êü¿Öß¸ü×¸üŸµÖÖ ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ‹�ú �ÖÖ×�ú Ó̧ü÷ÖÖ“µÖÖ 
²ÖÖòŒÃÖ´Ö¬µÖê Ø³Ö÷Ö¸üß  ÃÖÓ̃ ÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¤êü¿Öß ¤üÖºþ“Öß “ÖÖê¸ü™üß  
×¾Ö×�Îú �ú¸ü5µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ−Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ 
×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ. ¾Ö÷Öî ȩ̂ü •Ö²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö. 
ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ý−Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
�ú¸ü5Öê �úÖ´Öß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1053 ´Öšü¤êü¾Öºþü µÖÖÓ“Öê�ú›êü ×¤ü»ÖÖ 
†ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸üß- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1053 ´Öšü¤êü¾Öºþü ü 
¯ÖÖê.Ã™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,  −ÖÖÓ¤êü›ü.  ´ÖÖê.−ÖÓ.8999749647 
 
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü/ÖÖ¸ü - ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1679 »ÖÖ´Ö¤üÖ›êü 
ü¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.9850680909 
 
šüÖ/Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß :- ¯ÖÖê.×−Ö. ÁÖß ‹−Ö.²Öß.�úÖ¿Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,−ÖÖÓ¤êü›  ´ÖÖê. −ÖÓ.9527988931 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 497/2022  �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Ö.¤üÖ.�úÖ. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 15/08/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

÷Öã. ü̧.−Ö.     ÷Öã. ü̧.−Ö. ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�Ö»Ö 

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ 

÷Öã.¸ü.−Ö. :- 
497/2022  
�ú»Ö´Ö  
65(‡Ô) 
´Ö.¤üÖ.�úÖ. 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ3Ö- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 15/08/2022 
¸üÖê•Öß “Öê 15.00 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ¤ü ü̧´µÖÖ−Ö 
³ÖÖµÖê÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß•Ö¾Öôû ü  
 
×¤ü¿ÖÖ:- 
¯Öã¾ÖìÃÖ  05 ×�ú´Öß. 
  
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
15/08/2022  
“Öê ¾Öêôû 17.11 ¾ÖÖ. 
−ÖÖë¤ü �Îú.25 

×±úµÖÖÔ¤ß  :-  
²ÖÖ»ÖÖ•Öß �êú¿Ö¾Ö −Ö ü̧¾Ö™êüüü ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú¸üß 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß8Öü ´ÖÖê.�Îú.8149863325. 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
 
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :-  
�ú»Ö´Ö 41(†)(1) ÃÖß.†Ö ü̧.¯Öß.ÃÖß.¯ÖÏ´ÖÖ8Öê −ÖÖê™üßÃÖ 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧�ú 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  
¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ˜ÖÖ“µÖÖ 180 ‹´Ö‹»Ö“Öê ‹�ãú5Ö 08 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü 
²ÖÖò™ü»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 560/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öê  
  
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖ8Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ŸÖã̄ ¯ÖÖ −ÖÖÓ¤êü›ü Æêü 
•Ö¾ÖÖÆü¸ü−Ö÷Ö¸ü ŸÖã̄ ¯ÖÖ −ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ³ÖÖµÖê÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß•Ö¾Öôû 
»ÖÖ»Ö ×¯Ö¾ÖôûµÖÖ ¯Ö™üµÖÖ †ÃÖ»Öê»Öê −ÖÖµÖ»ÖÖê−Ö“µÖÖ ×¯Ö¿Ö¾ÖßŸÖ 
¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ †ÃÖê »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¤êü¿Öß 
¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ“Öê 180 ‹´Ö‹»Ö“Öê ‹�ãú8Ö 08 
×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Ö •µÖÖ“Öß Ø�ú´ÖŸÖ 560/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öê 
×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß×¸üŸµÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû÷Öã−Ö ×´Öôãû−Ö 
†Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öêî̧ êü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÖÆêü  
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü3ÖÖ¸:-  ¯ÖÖê−ÖÖ/2485 ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß8Ö ´ÖÖê �Îú 9637706877 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖ/2121 ¯ÖÖÓ“ÖÖôû ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´Öß8Ö ´ÖÖê �Îú 9011079556 
 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ3Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  :  
´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 9823333377 

 
  



                                                   ¯ÖÖê.Ã™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß/Ö ×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 70/2022 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 15/08/2022 
                                
¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê −ÖÖ¾Ö 

×´ÖÃÖà÷Ö �Îú´ÖÖÓ�ú  ×´ÖÃÖà÷Ö ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû ¾Ö 
×šü�úÖ/Ö ¾Ö ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö 
ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôû  

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

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ. 
 
 
 
 
 

×´ÖÃÖà÷Ö  
�Îú´ÖÖÓ�ú 
 70/2022  
  
 

×´ÖÃÖà÷Ö  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê. ¾Ö 

×šü�úÖ�Ö-   
×¤  14/08/2022 ü̧Öê•Öß  
04.00  ¾ÖÖ.“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý−Ö −Ö×¾Ö−Ö 
´Öã•ÖÖ´Ö¯Öêšü ŸÖÖ.×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü.  
 

 

×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ.ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Ö 

¾Öêôû:-  

×¤ü−ÖÖÓ�ú 15/08/2022 

¾Öêôû   22.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  
Ã™êü.›üÖ. −ÖÖê¤ü �Îú 36 ¾Ö¸ü  
 

�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üÖ  :-   
¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ×¯Ö.´ÖÖ×$Ö�ú¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü üü ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ.−Ö×¾Ö−Ö ´Öã•ÖÖ´Ö¯Öêšü ŸÖÖ.×•Ö. 
−ÖÖÓ¤êü›ü. ´ÖÖê �Îú 9822835637 
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö  :-  
×¿Ö¾ÖÖ$Öß ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üû ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖÔê 
ü¸üÖ.−Ö×¾Ö−Ö ´Öã•ÖÖ´Ö¯Öêšü ŸÖÖ.×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö :-  
Ó̧ü÷Ö- ÷ÖÖȩ̂ üÖ, −ÖÖ�ú-ÃÖ¸üôû,�êúÃÖ-�úÖôêû, †ÓÓ÷ÖÖŸÖ- ¯ÖÓ•ÖÖ²Öß 

›ÒêüÃÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ¯ÖÑ−™ü ¯ÖÖµÖÖŸÖ - “Ö¯¯Ö»Ö 

�Öã»ÖÖÃÖÖ - ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß, µÖÖŸÖß»Ö −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß 
¾Ö ×šü�úÖ$Öß µÖÖŸÖß»Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü$ÖÖ¸ µÖÖÓ“Öß ´Öã»Ö÷Öß −ÖÖ´Öê 
×¿Ö¾ÖÖ$Öß ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üû ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖÔê ü¸üÖ.−Ö×¾Ö−Ö 
´Öã•ÖÖ´Ö¯Öêšü ŸÖÖ.×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü. Æüß ×¤ü.14/08/2022 ¸üÖê•Öß 
¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¹ý−Ö �úÖê$ÖÖ»ÖÖÆüß �úÖÆüß‹�ú −Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ ×−Ö‘Öã−Ö 
÷Öê»Öß †ÖÆü ê×ŸÖ“ÖÖ †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê −ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�ú ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¿ÖÖê¬Ö 
‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖß ×´Öôãû−Ö †Ö»Öß −ÖÖÆüß ¾Ö÷Öî̧ êü �Ö²Ö¸üß 
†•ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ×´ÖÃÖà÷Ö ¤üÖ�Ö»Ö . 

 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü3ÖÖ¸:- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ³ÖÖ»Öê ü̧Ö¾Öüü ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß8Ö ´ÖÖê.�Îú.9637355836 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖ/1884 ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß8Ö 
´ÖÖê �Îú 8421435353 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ3Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  :  
´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ ´ÖÖê.�Îú.9823333377 
 

 
  



iksLVs ukansdM xzk nSfud xqUgs vgoky fn 15-08-2022 
ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

xqjua @vk-e`-
@dye 

fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

iksLVs ps 
uko & 
ukansM 
xzkfe.k  
 

xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &   
fn- 13@08@2022 
jksth 18%51 
oktrk  MkW-
ckcklkgsc 
vkacsMdj 
gk;Ldqy 
cGhjkeiqj rk-ft- 
ukansM 
 
 
fn’kk o varj %&  
mRrjsl 03 fd-
eh- fcV dz- 3 
 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-
osG- %&  
fn  15@08@2022  
jksth ps 20%23 ok 
uksan ua- 31 oj  

 Xqkj u&   
498@2022  
dye  
500]501 
Hkknoh lg 
dye 3 ¼1½ 
¼ih½]3 ¼1½ ] 
¼D;q½] 3¼1½ 
¼;q½ vuq-tk-
vuq- t- 
vR;kpkj 
izfrca/kd dk- 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %& 
x.ks’k Hkqtaxjko <oGs  
o; 54 o”kZ  
O;olk; ukSdjh  
eq[;k/;kid] MkW- 
ckcklkgsc vkacsMdj 
gk;Ldqy cGhjkeiqj  
tkr egkj jk- 
laHkkth pkSd flMdks 
ukansM  
eks-ua- 9834682856 
 
 vkjksih ps uko &   
 
 
vkjksih vVd%&  
ukgh 
 
mf’kjkps dkj.k %& 
fQ;kZnh vkt jksth 
iksLVsyk ;soqu rdzkj 
fnY;kus 

[kqyklk %& lknj fouarh dh -oj uewn  rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh ukes x.ks’k Hkqtaxjko <oGs o; 54 o”kZ 
O;olk; ukSdjh eq[;k/;kid ] MkW- ckcklkgsc vkacsMdj gk;Ldqy cGhjkeiqj tkr egkj jk- laHkkth pkSd flMdks ukansM 
;kauh Ikksyhl LVs’ku ;sFks ;soqu izFke [kcj fnyh dh] ;krhy vkjksih i=dkj ;kus fnukad 13@08@2022 jksth f’k{k.kfoLrkj 
vf/kdkjh  djrkr gIrk olqyh ;k eFkG;k[kkyh vkiY;k  Qslcqd vdkmaVo:u lk;adkGh  06%51 oktrk ckreh izfl/n 
dsysys vkgs- i=dkj ;kauk vkeph ‘kkGk gh vuqlqfpr tkrhps ijeiqT; O;Drh MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;k ukokus 
vlY;kps ekfgr vlrkuk o eh eq[;/;kid vuqlqfpr tkrhpk ekfgr vlrkuk o gs tkrhus mPpo.khZ; vlY;kus eh o 
ekÖ;k ‘kkGsrhy deZpkjh ¼f’k{kd ] f’k{kdsRrj deZpkjh½ ;kauh fnukad 13@08@2022 jksth izfl/n >kysY;k ckrehe/;s ueqn 
etdqj tks dh] f’k{k.k foLrkj vf/kdkjh ;kaP;k cnny v’kh dks.krhgh ekfgrh ;kauk fnysyh ulrkuk ] rlsp f’k{k.k 
foLrkj vf/kdkjh ;kauh vkeP;k ‘kkGse/khy dks.kR;kgh deZpk&;kadMqu dlY;kgh  izdkjs d/khgh iS’kkph ekx.kh dsysyh 
ulrkuk dsoG ofj”B dk;kZy;krqu vkeP;k ‘kkGsP;k fo:/n foukdkj.k pkSd’kh lq: Ogkoh rlsp ftYgk ifj”kn o iapk;r 
lferhe/khy ofj”B vf/kdkjh rh ckreh okpqu R;kauh vkeP;k fo:/n dk;Zokgh lq: djkoh R;kp cjkscj vkeP;k ‘kkGse/;s 
vlysY;k fo|kF;kZaP;k ikydkae/;s o xkokrhy brj yksdkae/;s eh rlsp ekÖ;k lkscrP;k brj lgdkjh f’k{kdkaP;k 
fojks/kkr frjLdkjkph o Ons”kkph Hkkouk fuekZ.k Ogkoh ;k mnns’kkus gs djrkr gIrk olqyh ;k eFkG;k[kkyh rs f’k{kd o 
eq[;k/;kidkdMqu gIrs olqy djrkr v’kk izdkjph [kksVh o dkYifud o fn’kkHkqy dj.kkjh rlsp ekufld NG dj.kkjh 
ckreh  Lor%P;k Qslcqd vdkmWaVoj izfl/n dsyh eh vuqlqfpr tkrhpk vlY;kps ekfgr vlrkauk R;kauh tkrh; Ons”kkrqu 
lnj izdkjph ckreh izfl/n d:u lektke/;s MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k ukos vlysY;k vkeP;k ‘kkGsps 
ukoykSdhdkl ck/kk iksgpsy o ek>h rlsp ek>s lgdkjh f’k{kd] f’k{kdsRrj deZpkjh o ‘kkGsph cnukeh gksbZy v’kk 
izdkjps vijk/kh d̀R; dsys vkgs- ;keqGs eyk ekufld =kl >kyk vkgs- R;kps fo:/n xqUgk nk[ky djkok oxSjs tckck 
o:u iksfu lkgsc ;kaps vkns’kkus xqUgk nk[ky 
nk[ky dj.kkj %& iksmifu ch-Vh- dsanzs  iksLVs ukansM xzkfe.k eks-ua- 9422188871 
rikfld vaeynkj&ek-mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh MkW- fl/ns’oj Hkksjs mifo brokjk ukansM eks-ua- 7798688865 
 

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 MkW- fl/ns’oj Hkksjs mifoHkkx brokjk ukansM  
eks-ua- 7798688865 ] iksfu v’kksd ?kksjckaM iksLVs ukansM xzkfe.k eks-ua- 9823333377 ] iksmifu ch-Vh- dsanzs  
iksLVs ukansM xzkfe.k eks-ua- 9422188871 gs fnukad 15@08@2022 jksth ps 20%23 ok uksan ua- 31 oj jokuk 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr &   HksV iq<s pkyq   

 


