
 
iksLVs HkkX;uxj nSfud xqUgs vgoky fn 23-07-2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

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

 
Ikks- LVs- 
HkkX;uxj 
 

 
xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fn-22@07@2022 jksth 
ps  19-15 rs 20-15 
ok ps njE;ku 
yksdfe=uxj 
ikVhiklqu vkre/;s 
ukansM 
  
  
fn’kk o varj %&  
i'phesl  03 fd-eh 
 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-  
fn 23@07@2022  
ps 00%30-ok  
LVsMkØ- 04 oj-            
 

xq-j-ua- %& 
248@2022  
dye  
354]354 v 
]506 Hkknoh 
iksDlks dye 
8]12  
 
 
 
 
fiMhrsps uko  
–"Vh furs’k tSu  
o; 12 o"kZ] 
10efgus O;olk; 
f’k{k.k  
 
 

fQ;kZnhps ukao %&  
,Qvkj vk; çr  fnyh- 
gks; 
 
vkjksihps  ukao %&  
 
vkjksih vVd %&  
vkjksih fn 23@07@2022 
jksth 00-41 ok uksan ua 
06 oj vkjksih vVd  
 
 

[kqyklk%& lknj fouarh dh] oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy vkjksihus ;krhy fQ;kZnhph eqyxh gh Dyklsl lqVY;kuarj 
v¡Vks e/;s clqu ?kjkdMs ;sr vlrkuk rhl ;krhy vkjksih v¡Vks 
pkyd ;kus yksdfe= uxj ikVhiklqu vkre/;s va/kkjkr v¡Vks 
Fkkacoqu v¡VksP;k ikVhekxs flVoj ;soqu clyk o frl Eg.kkyk dh] 
rq [kqi lqanj vkgs] rq>h Nkrh eyk nk[ko] vls Eg.kqu ek÷;k 
Nkrhyk  gkr ykoqu okbZV gsrqus nkcys o ekts y?kohps fBdk.kh 
R;kpk gkr ykoyk o eyk Eg.kkyk dh] rq dks.kkyk dkgh lkaxq 
udksl tj rq dks.kkyk lkafxryhl rj rqyk ek#u Vkdhu vls 
Eg.kqu frpk fou;Hkax dsyk  oxSjs etdqjkps tckc frph vkbZ 
fQ;kZnh ghus vkt jksth iks-LVs yk ;soqu fnY;kus ek- iks-fu Jh vk<s 
lkgsc ;kaps vkns'kkus xqUgk nk[ky d#u xqUákpk iq<hy rikl 
iksmifu fHkls ;kapsdMs fny 
nk[ky dj.kkj &  
iksmiuh ?kqxs iksLVs HkkX;uxj eksua 9423614653 
rikfld vaeynkj &  

iksmiuh fHkls iksLVs HkkX;uxj eksua 9822987573 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %&  
iksfu Jh vk<s iksLVs HkkX;uxj eksua 9552082544 
LFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
1½ iksmiuh fHkls iksLVs HkkX;uxj eksua 9822987573 
 gs fn 23@07@2022 osG -00%35 ok LVs Mk Ø 05 oj jokuk  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  

 

 

 

 



 

 

पोलीस टेशन मुदखेड गुरन–160/2022 कलम–324,323,504,506,IPC व सहकलम 4/ 25 भारतीय ह यार कायदािद 23/07/2022 

2 3 4 5 6 

पो. टे. 
मुदखेड 

गु हा घडला ता.वेळ व 
िठकाण— िदनांक–
22/07/2022 रोजी वेळ 
20.30 वाजता चे सुमारास 
िफयादी या घरापुढे नवी 
आबादी मुदखेड पि मेस 
एक िकलोमीटर 
 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ--- 
िदनांक–23/07/2022 
रोजीचे  01.51 टेशन 
डायरी न द नंबर- 02 वर  

गुरन व कलम–
गुरन–
160/2022 
कलम–
324,323,504,
506,IPC व 
सहकलम 4/ 25 
भारतीय ह यार 
कायदा 
 

 
 

िफयादी – मोह मद इ ान 
िपता मोह मद  हािफज  वय 
22 वष वसाय िम तरी  
राहणार नवी आबादी मुदखेड 
तालुका मुदखेड  िज हा नांदेड  
मोबाईल नंबर –
8329960013. 
 
आरोपी- 
 आरोपी– ता यात आह े
 
 

हकीकत-- सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
िफयादी आरोपीन े तो रे वेम ये पाणी बॉटल िव ीचे काम करतो या 
कामासाठी उसने हणून िफयादीस आरोपीन े पैसे मािगतल े िफयादी याने 
मा याकडे  पैसे नाहीत मी पैसे देत नाही असे हणा याने  याची आपसात 
बाचाबाची झाली  व आरोपी यान े  याचे हातात असललेी तलवारीन े
िफयादी या  डा ा हाताचे पंजा जवळ  मारहाण केली  व जखमी केल े व 
िशवीगाळ केली  ते हा म य थी आला असता  या िफयादीचा िम   
मोह मद िसि की  मोह मद करीम राहणार नवी आबादी मुदखेड या या 
डा ा चा या जवळ तलवारी या मुठीने मा न दखुापत केली व जीवे 
मार याची धमकी िदली हणून बाजूस माण ेगु हा दाखल 
 
तपासी अंमलदार– पोलीस हडे कॉ टेबल ब ल नंबर 15 85 गीत ेमोबाईल 
नंबर–832911 
 
दाखल करणार–ASI/ गवई पो ट मुदखेड 

 

 

 

 



{ÉÉä.º]äõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù MÉÖx½þªÉÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú .MÉÖ®úxÉ xÉÆ. 172/2022 Eò±É¨É 363 ¦ÉÉnù´ÉÒ       Ênù.23/07/2022 
 

 {ÉÉä.º]äõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù  
MÉÖ®úxÉ xÉÆ. . 
172/2022 
Eò±É¨É 363 
¦ÉÉnù´ÉÒ       
Ênù.23/07/2022 
 
 
 
 
 

 

MÉÖx½þÉ PÉ.iÉÉ.´Éä³ý ´É 
Ê`öEòÉhÉ - 
Ênù.18/07/2022 
®úÉäVÉÒ 08.30 ´ÉÉ SÉä 
ºÉÖ̈ ÉÉ®úÉºÉ ¨ÉÉèVÉä ¤Éä±ÉÖ®ú 
ªÉälÉÖxÉ Ê¡òªÉÉÇnùÒ ªÉÉÆSÉä 
PÉ¯ûxÉù iÉÉ.ú vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù ÊVÉ 
xÉÉÆnäùb÷ù  
Ù 
 
 
MÉÖx½þÉ nùÉJÉ±É iÉÉ.´Éä³ý 
Ênù. 
23/07/2022 ®úÉäVÉÒ 
12.51 ´ÉÉ. 
º]äõ.b÷É.xÉÉånù Gò. 12 
 
 
 

Ê¡òªÉÉÇnùÒ :–  MÉhÉä¶É 
MÉÆMÉÉvÉ®ú ®úÉ´É SÉÉè®äú ´ÉªÉ 36 
´É¹ÉÇ ´ªÉ.¶ÉäiÉÒ ®úÉ.¤Éä±ÉÖ®ú (¤ÉÖ) 
iÉÉ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù ¨ÉÉä xÉÆ 
8793881121 
 
 
+É®úÉä{ÉÒ :-  

JÉÖ±ÉÉºÉÉ - ºÉÉnù®ú Ê´ÉxÉÆiÉÒ EòÒ, ¤ÉÉVÉÖºÉ xÉ¨ÉÖnù iÉÉ®úÒJÉ ´Éä³ýÒ ´É 
Ê`öEòÉhÉÒ ªÉÉiÉÒ±É  Ê¡òªÉÉÇnùÒ ªÉÉÆxÉÒ +ÉVÉ ®úÉäVÉÒ {ÉÉä º]äõ ±ÉÉ 
ªÉä́ ÉÖxÉ iÉGòÉ®ú Ênù±ÉÒ EòÒ,iªÉÉSÉÒ ¨ÉÖ±ÉMÉÒ Ê½þºÉ MÉÉ´ÉÉiÉÒ±É ªÉÉxÉä 
ÊiÉ +±{É ´É<ÇxÉ +É½äþ ½äþ ¨ÉÉÊ½þiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ ÊiÉºÉ ±ÉMxÉÉSÉä 
+Ê¨É¹É nùÉJÉ´ÉÖxÉ  ¡ÖòºÉ ±ÉÉ´ÉÖxÉ Ê¡òªÉÉÇnùÒSÉä EòÉªÉnäù¶ÉÒ®ú 
®úJÉ´ÉÉ±ÉÒiÉÖxÉ {É³ý´ÉÖxÉ xÉä±Éä +É½äþ. ´ÉMÉè®äú ¨ÉVÉEÖò®úÉSÉä VÉ¤ÉÉ¤ÉÉ 
´É¯ûxÉ MÉÖx½þÉ nùÉJÉ±É Eò¯ûxÉ ¨ÉÉ. {ÉÉäÊxÉ ºÉÉ½äþ¤É ªÉÉÆSÉä +Énäù¶ÉÉxÉä 
{ÉÖføÒ±É iÉ{ÉÉºÉ EòÉ¨ÉÒ  {ÉÉä={ÉÊxÉ/´ÉÉbä÷Eò®úú ªÉÉÆSÉäEòbä÷ Ênù±ÉÉ. 
 
 
iÉ{ÉÉÊºÉEò +Æ¨É±ÉnùÉ®ú: –{ÉÉä={ÉÊxÉ/´ÉÉbä÷Eò®úú {ÉÉä.º]äõ.vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù 
¨ÉÉä. 9067081223 
 
 
nùÉJÉ±É Eò®úhÉÉ®ú – {ÉÉä½äþEòÉì/2286 MÉ´É±É´ÉÉb÷ {ÉÉä º]äõ 
vÉ¨ÉÉÇ¤ÉÉnù  
 

 

 

 

 

 

 

 



पो. टे तामसा.गु.र.न.ं75/2022कलम 279,304(अ) भा.द.वी सह कलम 134 मो.वाहन कायदा.िदनाकं 23.07.2022 

पो. टे 
च ेनाव 

ग.ुर.न ं व 
कलम 

ग.ुघ.ता.वेळ व 
िठकाण 

िफयादी च ेनाव हिककत 

तामसा गु.र.नं:-
75/2022 
कलम 
279,304(अ) 
भा.द.वी सह 
कलम 134    
मो.वाहन 
कायदा. 
 
 
 
िमळाला 
माल:-- 
 

िदनांक:-
22.07.2022  
रोजी चे रा ी 
20.55 वाजता 
जांभळेकर वेअर 
हाऊस जवळ तामसा 
तालुका हदगाव 
िज हा नांदडे 
 
 
 
गु.द.ता.वेळ 
िदनांक:--
23.07.2022च े
13.23 वा.न द न ं
13 
 
 

िफयादी:-- गोपाळ संजय हरण 
वय 23वष वसाय शेती जात 
मराठा राहणार वडगाव (बु) 
तालुका हदगाव िज हा नांदडे 
मोबाईल नंबर -- 98 22 85 62 
01 
 
FIR त िदली का? :--होय 
 
आरोपी च ेनाव व प ा:-  
मयताचे नाव:-- अमोल वामनराव 
च हाण वय 31 वष राहणार 
वडगाव (बु) तालुका हदगाव. 

सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी याितल 
िफयादी व मयत ह ेदोघे पायी पायी याचे शेतात आखा ावर 
झोप यासाठी जात असताना पाठीमागून एक अनोळखी पांढ या 
रंगाची कार चालकान े आपली कार  हयगय व िन काळजीपणे 
भरधाव वेगात आणून जोरात धडक दऊेन गंभीर जखमी क न 
मरणास कारणीभूत झाला व तेथ े न थांबता कार घेऊन पळून 
गेला वगैरे िफयादीव न बाजूस माणे गु हा दाखल क न मा. 
सपोिन साहबे यां या आदशेाने सदरचा गु हा पुढील तपास कामी 
माननीय सपोिन  साहबे ह े वतः करीत आहते 
तपासीक अिधकारी यांचे नाव :--मा.सपोिन उजगरे साहबे पो. टे 
तामसा मोबाईल नंबर:--8975359100 
 
पो. टे भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर:--उजगरे 
स.पो िन. पो टे.तामसा मो नं:--8975359100 
 
केलेला तपास:-- 
मा.पोिलस अधी क यां या सुचना:-- 

 

 



(DCR) आ.म ृ.  पो. टे. कंधार   आ.मृ.न.31/2022कलम 174 CRPC  िद.023/07/2022. 

पो. टे. च े
नाव 

ग.ुर.न. व 

कलम 

गु हा घडला दाखल िफयादीच ेनाव प ा मो. . व 
आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी 

अटक  होय/ नाही 

हकीकत 
 

  कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.मृ.न. 

31/2022 

कलम 174 

CRPC.  

  आ.म.ृघडला:- 
िद.22/07/2022  चे 
16.45 वा. वाजता 
मौजे जांब ता. मुखेड 
पूवस  45 िकलोमीटर. 
 
 
आ .मृ.दाखल:- 
िद.23/07/2022वेळ 
14.57 वा. टेशन 
डायरी न द 25 वर.  
 

खबर देणार :-  
FIR त िदली का:- होय 
 
 मयताच ेनाव व प ा,, :-
मगदमू मुतुजा  शेख. वय 34 
वष रा.मादाळी ता.कंधार. 
 
 मरणाच ेकारण:- अित 
दा या सेवनामुळे. 
 
आरोपी अटक:- नाही 
 

खुलासा;  
          सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील मयत 
हा दा  िप या या सवयीचा होता तो दा  िपऊन दा या नसेत याची 
सासरवाडी जांब येथे अंगणात बेशु  पडला याच उपचार कामी जळकोट 
येथ ेघेऊन गेल ेअसता डॉ टर तपासून तो मरण पाव याचे सांिगतल ेअसे 
या या प ी व भाऊ यांनी खबरीव न नमूद माण ेआ  दाखल. 

 
तपासीक अमंलदार:-hc 1959 वहारे नेमणूक पोलीस टेशन.  कंधार 
मो. :- 
दाखल करणार:-hc 2259 ीरामे साहबे पोलीस टेशन कंधार 
मो.न.+9421761652 
पो. टे. भारी अिधकारी च ेनाव व मो. . 
 सपोिन सं ाम जाधव पो . टे.  कंधार मो . . 9604333256. 
 
घटना थळी भेट देणारे अिधकार्याचे नाव :-  
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 

 

 

 



पो. टे.िकनवट दैनिंदन गु ह ेअहवाल गरुन 146/2022 कलम 457,380 भा.द.िव. माण ेिद.23/07/2022 

पो. टे.च े
नाव 

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

पो. टे.चे 
नाव- 
िकनवट 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुरन- 
146/2022    
कलम- 
457,380 
भा. द.िव. 

माणे 

गु हा घडला-िद.17/07/2022 
ते िद.18/07/2022 चे चे रा ी 
वेळ न ी नाही मु कान बूट, 
च पल, सडल चे दकुान आठवडी 
बाजार िशवाजी चौक िकनवट. 
 
गु हा दाखल- 
िद.23/07/2022 रोजी वेळ 
15:58 वा. टे.डा. .19 वर 
 
उिशरा चे कारण- 
आज रोजी पो. टे.ला येऊन 
िफयाद िद यान.े 

िफयादीचे नाव -    
अ दलु जाहीद अ दलु शफी वय 37 वष धंदा ापार 
रा. बाबा रमजान ग ली वाड मांक 3 िकनवट 
ता.िकनवट िज.नांदेड मो.न.ं9529718099. 
 
आरोपीचे नाव 
अ ात. 
 
दाखल करणार- 
Pso hc 1766 पवार पो. टे.िकनवट मो.नं. 
7620540203. 
 
गेला माल - 
च पल, बूट, सडल, असे 15000/- (पंधरा हजार 
पये) 

 

खुलासा-सादर िवनंती की वर नमूद 
तारीख वेळी व िठकाणी यातील 
कोणीतरी अ ात चोर ांनी दकुानाचे 
शटर तोडून आतील च पल, बूट, सडल, 
लीपर असे एकूण अंदाजे 15000/- 

(पंधरा हजाराचे) सामान चो न नेल े
आह.े वगैरे मजकुराचे जबाबाव न  
मा.पो.िन. साहबे यांचे आदेशाने गु हा 
दाखल. 
 
तपािसक अंमलदार- 
NPC 1326/ चौधरी  यांचे कडे िदला. 
मो.न.ं 9158134034. 

 

 

 

 



पो. टे.नायगावं गरुन 110/2022 कलम 143 147 149 448 323 504 427  .िद. 23/07/.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 आरोपीच ेनाव व 
प ा आरोपी अटक होय नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव :- 
    
नायगांव  
 

गुरन 

110/2022 

कलम 143 

147 ,149 

,448, 323 

504, 427 , . 

भा. द.िव. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला िदनांक :- 
22/07/.2022  रोजी 
रा ी वेळ अंदाजे 20:00  
वाजता या सुमारास 
िफयादीचे घरासमोर 
माहगेाव  ता. नायगाव 
पि मेस 20 िक.मी.  
 
 
 
गु हा दाखल िदनांक:- 
23/07/2022वेळ  वा टे 
डा.नोद नं. 17 वर 

 िफयादीचे नाव  :- ध डीबा भुजंगा लुंगारे वय 60 वष 
वसाय शेती जात मराठा राहणार रातोळी ह.मु. 

माहगेाव तालुका नायगाव मो. नं. 9923580763 
एफआर आय त िदली का :-होय  
आरोपीचे नाव :-       
\अटक  ता वेळ व टे डा  वर  
उिशराचे कारण :- आज रोजी पोलीस टेशनला येऊन 
त ार िदले व न गु हा दाखल 

खुलासा:- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील आरोपीतांनी संगणमत क न गैर 
काय ाची मंडळी जमवून िफयादीस तु ही बांधत 
असलले ेघर ह ेआम या जागेत आ याचे कारणाव न 
िफयादी सोबत वाद क न ध ाबु ी क न िशवीगाळ 
केली िफयादीची प ी व सून सोडिव यास आली 
असता यांना ढकलून िदल े व िफयादीचे नवीन 
बांधकाम करीत असले या घरा या दोन िभती पाडून 
नुकसान केल े वगैरे वणनाचे जबाबाव न गु हा दाखल 
क न पुढील तपास मा.पो.िन.राख साहबे  यां या 
आदेशान ेबीट PSI वाघमारे साहबे यां याकडे दे यात 
आला 
दाखल करणार- ASI काळे  पो. टे.नायगाव  मो.न.-
982303576 
तपासीक अिधकारी :- मा.पोउपिन. वाघमारे साहबे 
पो. टे.नायगाव   मो.न ं9096618241  
 पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल 
नंबर:-पोिन िशदे  साहबे पो. टे. नायगाव मो.न.ं 
7798098009 

 

 



पोलीस टेशन उ माननगर  आ  न.ं27/2022 कलम 174CRPC  िदनाकं 23/07/2022   

पोलीस 
टेशनच ेनाव 

 

गु हा रिज टर नबंर व 
कलम भादवी 

गु हा प.ना.का/ 
आ. ./ ो ही/घडला 

व दाखल 

िफयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 
नबंर आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे नाव 

उ माननगर 

आ  नं 27/2022  

कलम 174 माणे  

  
------------------------- 
 
चेकिल टची पुतता केली 
अगर कसे:- होय  
 
------------------------- 
 
दाखल करणार:--ASI क े 
पो टे उ माननगर  मो नं 
9823996314 
----------------------- 
उिशराचे  कारण :-  आज 
रोजी पो टेला जबाब 
िदलेव न 
------------------------ 

आ  घडला िदनांक 
वा :- िद. 
20/07/2022चे 
17.00वा  
----------------------
--- 
िठकाण :-औराळा 
िशवार  
----------------------
--- 
 िदशा :-दि णेस 18 
िक.मी  
---------------------- 
 
आ  दाखल िदनांक:-
िद 23/07/2022 
वेळ  16.45 वा टे 
डा.न द  15वर 

खबर देणार :- साहबेराव िपराजी 
कदम वय 46वष वसाय शेती  
रा.औराळा ता.कंधार  मो नं 
9579909350 
---------------------- 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
---------------------- 
मयताचे  नाव :--  मारोती 
रामदास कदम वय 11वष वसाय 
िश ण रा.औराळा ता.कंधार िज 
नांदेड 
--------------------- 
मरणाचे कारण:--  पा यात बूडुन  
मृ यू ------------------------- 

खुलासा :-- सादर िवनंती की, यातील मयत हा 
शेत त याचे पा यात आंघोळीसाठी  गलेा 
असता यास पोहता येत नस याने तो खोल 
पा यात जावून पा यात बुडून मृ यू पावला आह े
वगैरे खबरेव न बाजूस माण ेमा.पो.िन 
साहबेांचे आदेशान ेआ.   दाखल 
------------------------- 
 तपािसक अमंलदार :-  पो.ह.ेकॉ 706पवार 
पो टे उ माननगर मो न ं 
 93735 45955 
------------------------- 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व 
मोबाईल नंबर:-स.पो.िन देवक े सा पो. टे. 
उ माननगर मो.न.ं 9307343434 
------------------------- 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना 

माणे 

 

 



पोलीस टेशन मु ामाबाद आ  न.ं13/2022 कलम 174crpc िदनाकं 23/07/2022 

पोलीस 
टेशनच ेनाव 

 

गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

आ. ./ ो ही/घडला व दाखल िफयादीच ेनाव व प ा मोबाईल 
नबंर आरोपीच ेनाव व प ा 

आरोपी अटक होय नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव. 
मु माबाद. 

आ  नं 13/2022  

कलम 174 crpc 

   
 
 
 
 

 आ  घडला िदनांक 
23/07/2021 चे 09.00वा 
पुवी राह या घरात मु माबाद 
ता मुखेड 
 
 
आ ा दाखल िदनांक:-िद-
23/07/वेळ 16.43 वा टे 
डा.नोद नं. 19 
 
 
आ .दाखल करणार  -HC 
2068  कागंण ेपो. टे 
मु ामाबाद 
 
 
 
 

 खबर देणार नाव :-  
एफ आर आय त 
 िदली का :-होय  
 
 
मयताचे  नाव- बालाजी पुंडिलक 
राव गुमडे  वय 4 0वष 
रा.मु माबाद ता.मुखेड  
 
मरणाचे कारण:- सतत या 
होणा या नापीकी मुळे व 
कजबाजारी झा यामुळे हातबल 
होवुन गळफास घेऊन म न पावले 

खुलासा, सादर िवनंती की  यातील खबर देणार यांनी पो टेला 
हजर येऊन अज िदला की यांचा पती नामे बालाजी 
पुंडिलकराव घुमडे वय 40 वष वसाय शेती रा मु माबाद 
यांनी सतत या होणा या नापीकी मुळे व कजबाजारी 
झा यामुळे हातबल होऊन गळफास घेऊन मरण पावले वगैरे 
अजाव न  
मा.सपोिन जाधव साहबे यांचे आदेशान े अ मृ दाखल क न 
पुढील तपास कामी  HC 1996 आडेकर यां याकडे िदला 
 
 तपासीक अिधकारी:-HC.1996 आडेकर  
पो टे मु माबाद  
मो.न  
8668750448. 
 पोलीस टेशन भारी अिधकरी -सपोनी S.U.जाधव साहबे 
पो टे मु माबाद  
मो.न8999881900 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 

 

 



पोलीस टेशन कुंटूर भाग 1  त े5 ग.ुर.न.ं130/ 2022 कलम 457,380 भा द िव मान ेिद.23.07.2022 

पो. टेच े

नाव 

गुरन ंव कलम गु हा घडला ता. वळे िठकाण व दाखल ता. वळे िफयादीच ेनाव प ा व मोदी न ं, 

आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी 
अटक होय/  नाही 

हकीकत 

कुंटूर भाग 1  ते 5 
गु.र.नं. 130/ 
2022 कलम 
457,380 भा. 
द.िव 

 माण े
 
    
गु ाचे  कारण-
चोरी 

 िद. 21/07/2022  चे   दपुारी 16.00 वा ते 
िद.22/07/2022 चे सकाळी 09.00 वाजताचे दर यान 
मोजे कृ णर वराज सेत ूक  कृ णर    
 
िठकाण :-   मौजे कृ णूर  वराज सेतू क , कृ णूर 

िदशा :-पि मेस 15 िक.मी. 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- िद 23.07.2022 चे 15.59 वा 
टे.डा न द  13 वर  

 
 दाखल करनार: -पोहकेा 2154 मुगडे 

गेला माल: - 1. िलनोवो कंपनीचा लॅपटॉप जुना वापरता 
अंदाजे िकमती 20000/_ पयाचा 2) माफ   कंपनीचा 
िडवाइस जुना वापरता अंदाजे िकमती 1,500/- पयाचा 
3) िजओ कंपनीचा ड गल जुना वापरता अंदाजे िकमती 
1000/- पयाचा 

4) सॅनिड क कंपनीचा पेन ाई ह जुना वापरता अंदाजे 
िकमती 1000/- पयाचा असा एकूण 23,500/- पयाचा 
माल. 
िमळाला माल- —-***--- 

 िफयादीचे नाव:-  
शहाजी द ा पवार वय 32 वष 

वसाय सेतू क  चालक  राहणार 
कृ णर तालुका नायगाव िज हा 
नांदडे मोबाइल नंबर 97 67 99 70 

72 
 
 
 FIR त िदली का:- होय  
 
 

आरोपीचे नाव व प ा :-  अ ात  
 
 
 
आरोपी अटक  :----- 

 
 
 

खुलासा_सादर िवनंती वर नमुद 
ता.वेळी  व  िठकनी यातील  अ ात 
चोर ांनी शटरचा कुलूप तोडून शटर 
उघडून आत वेश क न वराज सेतु 
क ातील िलनोवो कंपनीचा लॅपटॉप, 

िडवाइस माफ , िजओ ड गल, पेन 
ाई ह असा एकूण जुनी िकमतीनसुार 

अंदाजे 23,500/- पयांचा मालाची 
चोरी केली  वगैरे जबाब व न 
मा.सपोिन सा यांचे आदशेाने गु हा 
दाखल  

 
 
 
तपािसक अमंलदार :-पो हे.का 1181 
कुमरे पो टे कुंटूर मो नं 8208788324 

 

 

 



पोलीस टेशन मु ामाबाद आ  न.ं14/2022 कलम 174crpc िदनाकं 23/07/2022 

पोलीस 
टेशनच े
नाव 

गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

आ. ./ ो ही/घडला व 
दाखल 

िफयादीच ेनाव व प ा मोबाईल नबंर आरोपीच े
नाव व प ा आरोपी अटक होय नाही 

हकीकत 

पोलीस 
टेशनचे 

नाव. 
मु माबाद
. 

आ  नं 

14/2022  

कलम 174 

crpc 

   
 
 
 
 

 आ  घडला िदनांक 
12/05/2022 रोजी 
रा ी 20:.00 वा 
सुमारास वा़ड मांक 
30 म ये स द 
.िव णुपुरी नांदेड  
 
आ ा दाखल िदनांक:-
िद-23/07/2022वेळ 
17.16वा टे डा.नोद 
नं. 23 
 
आ .दाखल करणार  -
HC 2068  कागंण े
पो. टे मु ामाबाद 
 

 खबर देणार नाव :- कंटराव बापुराव कु प े 
वय 60 वष  रा बा-हाळी ता मुखेड 
मो.न.8698691701 
 
एफ आर आय त 
 िदली का :-होय  
 
मयताचे  नाव-    
 
मरणाचे कारण:- आगणंात पाय घस न पड यान े
डो यात पाठीमागे गंभीर मार लाग यान ेमरण 
पावली आह े 
 
उशीराचे कारण :- आज रोजी पो. टे ला 
कागदप े पा  झा यान े 

खुलासा, सादर िवनंती की  यातील मयत बाई ही आगंणात  
पाय घस न पड यान े डो यात पाठीमागे गंभीर मार 
लाग यान ेमरण पावली असे कागदप  आज रोजी पो. टे ला 

ा  झा याने AD दाखल करत आहोत 
मा.सपोिन जाधव साहबे यांचे आदेशान े आ मृ दाखल क न 
पुढील तपास कामी  पोना 1402 मह कर यां याकडे िदला 
 
 तपासीक अिधकारी:-पोना 1402 मह कर 
पो टे मु माबाद  
मो.न 9765391402 
 
 पोलीस टेशन भारी अिधकरी -सपोनी S.U.जाधव साहबे 
पो टे मु माबाद  
मो.न8999881900 
 
 
 माननीय पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे 

 

 

 



पोलीस टेशन  उ मानगर  गरुन.ं 133/2022कलम 294,506 भादंवी िदनांक. 23/07/2022    

  पोलीस टेशनच े
नाव 
 
 

 गु हा रिज टर 
नबंर व कलम 

 गु हा घडला ता .  वळे िठकाण व दाखल 
ता. वळे 

िफयादीच ेनाव व प ा 
मोबाईल नबंर, आरोपीच े
नाव व प ा आरोपी अटक 
होय /नाही 

हकीकत 

पोलीस टेशनचे नाव 
उ माननगर 

गुरन1ं33/2022

कलम 294, 

506 भादंवी  

 
 
-----------------
--- 
गु ाचे कारण 
:-   
-----------------
-- 

 गु हा घडला िदनांक 
22/07/2022 चे 19.45वा दर यान  
------------------------------ 
िठकाण :-- दाताळा नामदेव फुळवल े
यांचे िकराणा दकुानाजवळ सावजिनक 
िठकाणी 
------------------------------ 
िदशा :- दि ण 06 िक.मी  
-------------------------- 
 गु हा दाखल िदनांक:-िद-23/07/2022 
वेळ 14.28वा टे.डा न द  14 वर 
---------------------------- 
 चेक िल टची पुतता केली अगर कसे  :-
होय 
---------------------------- 
दाखल करणार :- ASI क े पो टे 
उ माननगर  मो नं 9823996314 
---------------------------- 

 िफयादीचे नाव :-- 
---------------------- 
एफआर आय त 
 िदली का :-होय  
 
---------------------- 
आरोपीचे  नाव :- ----------
--------------- 
 
 आरोपी अटक  :---  आरोपी 
अटक नाहीत  
------------------------- 

खुलासा :-  
सादर िवनंती िक वर नमुद ता .वेळी व िठकाणी  
यातील  िफयादीबाई ही ित या नव-यास 
बोलव यास गलेी असता यातील नमुद आरोपीन े
िफयादीचे नव-यास  तु या बायकोला झवतो मायला 
झवतो अशा िश ा देवू लागला व िफयादीस पण 
तुला तर आडवे पाडून झवतो असे अ ील भाषेत 
िशवीगाळ  क न िजवे मार याचे धम या िद या 
हणून मा.पोिन साहबेांचे आदेशाने  गु हा दाखल ---

------------------- 
 तपासीक अिधकारी:-  पो.ह.ेकॉ.2499 
भारती  
पो टे उ माननगर मो न ं  
95798 54437 
------------------------- 
पोलीस टेशन भारी अिधकार्याचे नाव व 
मोबाईल नंबर:-- पो.िन देवक े सा पो. टे. 
उ माननगर मो.न.ं 9307343434 
---------------------- 
 मा. पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना माणे:- 

                                           
  



     पो. टे िवमानतळ  गरुन ं256 /2022 कलम 379 भारतीय दंड सिंहता 1860  िद.23/07/2022 

 

पो. टे 
िवमानतळ  

ग.ुघ.ता.वेळ व 
िठकाण -  िद. 

 

गरुन ंव कलम िफयािद व 
आरोपी,नाव व 

प ा 

                            खुलासा  

2 3 4 5 6 

िज हा नांदेड,
पो. टे. िवमानतळ

ग.ुघ.ता.वेळ व 
िठकाण -  िद. 

09/07/2022 रोजी 
14.30 त ेिद. 

09/07/2022 चे 
17.00 वाजता चे 

दर यान  नदंी�ाम 
सोसायटी,नांदेडिफया�

दीचे घराबाहेर  

पवु स 03 िक.मी. 
 

 

 

गु हा दाखल ता व 
वेळ -िद. 

23/07/2022 रोजी 
वेऴ 18.46  

वा. टे.डा.न.ं37 

पो. टे िवमानतळ गुरन ं256 

/2022 कलम 379 भारतीय दंड 
संिहता 1860 

 

 

गेला माल -  हीरो कंपनीची 
पँशन ो.मोटारसायकल . 
MH 26-BG-6992 िजचा 

चेचीस नंबर 
MBLHAR189HHJ57693  

व इंिजन न.ं 
HA10ACHHJ77471 माँडल 

2017 िकमंती अंदाजे 45 
हजार . ची जुनी वापरती. 

 

 

िवलंबाच ेकारण- यातील 
िफयादीचे प ीची िडली हरी 
व िफयादीची तिबयत िठक 

नस यामूळे दवाखा यात 
उपचारकामी अँडिमट 

अस यामूळे आज रोजी गाडीचे 
कागदपञ घेवून येवून त ार 

िद याने गू हा 

िफयादी-  
गू िदपिसग 

िप.गोिवदिसग 
च हाणवय 

32 
वष, वसाय 

नौकरी 
रा.नंदी ाम 

सोसायटी,नांदे
ड 

मो.न.738544
6816 

 

 

आरोपी- 
अ ात 

 

खुलासा -सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख 
वेळी व िठकाणी यातील अ ात आरोपीने 
िफयादीची हीरो कंपनीची पँशन 

ो.मोटारसायकल . MH 26-BG-6992 िजचा 
चेचीस नंबर MBLHAR189HHJ57693  व इंिजन 
नं.HA10ACHHJ77471 माँडल 2017 िकमंती 
अंदाजे 45 हजार . ची जुनी वापरती चो न 
नेली आह े वगैरे  मजकुराचे अजा�व#न मा. 

पो.िन.काकडे सा. यांचे आदेशाने ग'ुहा दाखल 

क#न पढुील तपास पो. हे. का/1792 लोखंडे  

यांचेकडे िदला. 

दाखल करणार – पोना/2609 आकमवाड 
मो.न.8805647079 

तपास करणार -  पोहकेाँ/ 1792 लोखंडे  मो.न. 

9527810006 
 

 

 



पोलीस  टेशन दगेलरू येिथल दिैनक गू ह े
िमस ग ं . 19/2022 िद 23.07.2022 

पोलीस टे
शनचनेाव 

िमस ग.वकलम िमस गघ. ता. वेळ व 
िठकाण 

त ारदाराचेनाव व प ा व मोनं खलुासा:--- 

पोलीस टे
शनदगेलूर 

िमस ग ं . 
19/2022 
 
 
 
 

 

िमस गघ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
18.07.2022 .रोजी  
17.00  वा. त ेआज पोवेतो 
आलरु ता देगलरु   
 

िमस गदा. ता. वळे व 
न दन ं
िद. 23.07.2022रोजी 
वेळ  18.43  वान दन ं
29 
 
 
दाखलकरणार:- 
पोहकेॉ / 2822 कनकवले  
पो टेदेगलुर 

 

त ारदाराचनेाव व प ा व 
बालाजी रामा गायकवाड ३० वष 

वसाय मजुरी रा दरेगाव ता दगेलुर  
 

बेप ा ीचनेाव --- 
1.  आनंद रामा गायकवाड वय 

३६ वष रा दरेगाव ता 
दगेलुर  

 

उशीराचकेारण:-- 
नातवेाईकाकड ेव ईतर शोधघतेला 
 
वणन – 1. रंगसावळा ,उंची पाच फुट 
तीन इंच ,शरीर बांधा –सडपातळ 
,पोषाख –पांढरा पँ ट व पांढरा शट 
,भाषा मराठी िहदी  

खलुासा:---सादर िवनतंी िक वर नमदु ता वळेी 
िठकाणी यातील खबर दणेार याचंा भाउ नाम े
आनदं रामा गायकवाड वय ३६ वष रा दरेगाव ता 
दगेलरु हा फवारणीच ेऔषध आणतो हणनु आलरु 
यथेनु याच ेबिहणीकड ेगावी मौ केसराळी यथे ेगलेा 
तो आज पावतेो परत आला नाही वैगरेे मजकुराच े
अजाव न िमस ग दाखल क न चौकशी कामी 
पोहकेा ँ१९८४ याचं ेकड ेिदला  
 
 
तपािसकअमंलदार– पोहकेाँ 1984 सकनुरे 

पो. टे.देगलूर 
 

पो टे भारीअिधकारीनाव व मोन:ं-- 
पोिन ीमाचरेसाहबे  9821159844 

 
 



Ikks LVs ekgqj vk-e`-dz-&19@2022dye 174 flvkjihlh fn-23-07-2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

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

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

 
Ikks- LVs- 
ekgwj 
 

 
xqUgk -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  &  
fn-23-07-2022 
jksth nqikjh]14%30 
ok--lq-'kkldh; 
#X.kky; ekgwj rk- 
ekgwj ftYgk ukansM  
 
 
fn’kk o varj %&  
mrjsl 01 dh-eh-  
 
  
vk-e`- nk[ky-rk-
osG-  
fn 23@07@2022  
ps     16%29-ok  
LVsMkØ-  13  oj-    
 
  

 
vk-e`-dz-& 
19@2022dye 
174 
flvkjihlh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[kcj nsukj ps uko %& 
 iafMr ek/ko tk/ko  o;  
35 o"kZ O;olk;  'ksrh  jk- 
fyack;r ¼uos½ rkyqdk ekgwj 
ft-ukansM eks-u-
8999588603½ 
 
,Qvkj vk; çr  fnyh- gks; 
 
e;rkps  ps ukao%&  
ek/ko ukenso tk/ko o; 55 
o"ksZ O;olk; 'ksrh jkg.kkj 
fyack;r ¼uos ½ rkyqdk 
ekgwj th-ukansM  
 
ejukps dkju & 
 dtZcktkjh yk daVkGwu 
dks.krsrjh fo"kkjh vkS"k/k 
fiÅu ej.k ikoyk  
 
 
 

[kqyklk%& lknj fouarh  dh] oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
fn-23-07-2022 jksth ;krhy e;r  ek/ko ukenso tk/ko gk 
'ksrhph nqckjk isj.kh o c¡dsps dtkZeqGs fparkxzLr gksÅu dks.krs 
rjh fo"kkjh vkS"k/k fiY;kus mipkj dkehs 'kkldh; #X.kky; 
ekgwj ;sFks nk[ky dsys vlrk fnukad 23-07-2022 jksth 14-30 
oktrk mipkjknjE;ku ej.k ikoys vkgs oxSjs tckcko:u 
ekuuh; iksuh lkgsc ;kaps vkns'kku vkez nk[ky d:u iq<hy 
rikl dkeh chV iksgsdkW@ 79 jkBksM dMs fnyk vkgs o rlsp lnj 
rikl dkeh ekuuh; iks- fu- fjêslkgsc]79 jkBksM pc 670 
vlsljdkjh thius ?kVukLFkGh jokuk >kys- 
 
nk[ky dj.kkj & ih,lvks iksuk @294 [kankjsiksLVs- ekgwj eks u-
7218795494 
rikfld vaeynkj & iksgsdkW @79 jkBksM iks-LVs- ekgwj eks-ua-
8999149220 
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& iksfu Jh-fjês iks-LVs- ekgwj ;kauh eks-ua-
9923388510 
LFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
ek-iksfu Jh-fjês iks-LVs- ekgwj ;kauh eks-ua-9923388510 
 fn-23-7-2022 jksth osG 16-29 ok-LVs-Mk-uksan u- 13 
jokuk  
?kVukLFkGh HkV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  
 

 

 

 

 



पो. टे.िहमायतनगर ग.ुर.नं.171/ 2022  कलम 65 (ई) म. ो.का िद.23/07/2022 

पोलीस 

टेशनचे नाव 

ग.ुर.न.ंव कलम 

आ.मृ.नं. 

गु हा घडला तारीख 

वेळ िठकाण गु हा 

दाखल वेळ 

िफयादी चे नाव प ा 

मोबाईल नंबर 

खुलासा 

िहमायतनगर ग.ुर.न.ं171/ 2022  कलम 65 

(ई) म. ो.का 

 

गेला माल 

 

िमळाला माल 

 देशी दा  िभगंरी  सं ा या 

11 िसलबंद 180 M  L 

मते या काचे या बॉटल 

येकी 70  दराने 

िक.अ.असा एकुण 770/ पये 

 

िद.23/07/2022 

रोजी 11.50 

वाजता आरोपीचे 

घरासमोर 

मौ.कारला (िट) ता. 

िहमायतनगर 

 

 

गु हा दाखलः 

िद.23/07/2022 

चे 15.47 वा  

टे.डा.न द न.ं14 

 वर 

 

िवजयकुमार बालाजीराव आवुलवार वय 

44 वष पो.ना ब.न.ं1966 पो. टे 

िहमायतनगर 

मो.न.ं9763255035 

 

 

आरोपी  

 

 

आरोपी अटक- नाही  

 

 गु हा दाखल करणारः PSO पो.ना.658 

क े  पो. टे.िहमायतनगर मोबाईल नंबर 

9823625150 

सादर िवनंती की वर नमुद या वेळी व 

िठकाणी यातील आरोपी वतःचे ता यात 

िवनापरवाना बेकायदेशीर िर या देशी दा  

िभगरी सं ा या 180 एम एल मते या 11 

सीलबंद काचे या बाट या िकमत 770 पये 

चा चोरटी िव ी करीत असताना ता यात 

बाळगून िमळून आला वगैरे मजकुराचे जबाब 

व न बाजुस माणे गु हा दाखल  

तपासी अंमलदार  

  ना.पो.कॉ.आवुलवार 

ब.न.ं1966 पो. टे.िहमायतनगर 

मो.न.ं9763255035 

 

पो टे भारी अिधकारी 

.पो.िन. ी. भुसनुर साहबे 

पो. टे.िहमायतनगर 

मो.न.ं9834774799 

 



 
 
 

 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ
Öê ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üü:- DCR    
÷Öã.¸ü.−ÖÓ²Ö¸ü ¾Ö �ú»Ö´Ö  179/2022 �ú»Ö´Ö 324,323,504,506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü−ÖÖ�  23.07.2022  

¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê.−ÖÖ¾Ö ÷Öã̧ ü−Ö Îú. ¾Ö �ú»Ö´Ö ÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šü�úÖ
Ö ŸÖ�ÎúÖ¸üü ¤êü
ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖê.−ÖÓ. Æü×�ú�úŸÖ 

´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü ÷Öã.¸ü.−ÖÓ²Ö¸ü ¾Ö �ú»Ö´Ö  
179/2022 

�ú»Ö´Ö 
324,323,504,
506,34 ³ÖÖ¤ü¾Öß  

 
 

÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö 

-- 

×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  

   

 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû .×šü�úÖ
Ö  
 
 ×¤ü−ÖÖÓ�ú 23.07.2022 
¸üÖê•Öß 14.30 ¾ÖÖ.×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü †Ó÷Ö�ÖÖŸÖ ´ÖÖî•Öê 
ÃÖã÷ÖÖ¾Ö �òú´¯Ö 

÷Öã.¤Ö.ŸÖÖ.¾Öêô :- û 
 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 23.07.2022 
¾Öêôû 19.58  ¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü −ÖÓ²Ö¸ü 
28 
 
 
 

  ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü
ÖÖ¸ü :- 
 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2068 ´ÖÖ¬Ö¾Ö 
»Ö�´Ö�Ö �úÖ÷Ö�Öê   ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
šüÖ�Öê ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü ´ÖÖê.−ÖÓ. 
8459537419 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö :- 
 
 
 
 
 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê −ÖÖ¾Ö:- 

 
 
 
   †Ö¸üÖê̄ Öß †™ü�ú:-  
 

--  

 
¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ−Öß ÃÖÓ÷Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †Ö¯Ö»Öê 
ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖêŸÖ ´ÖÖ—Öê −ÖÖ¾Öê �ú¸ü ´Ö»ÖÖ ™ÒòüŒ™ü¸ü ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê 
†ÖÆêü.†ÃÖê ´Æü�Öã−Ö ×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû �ú¹ý−Ö »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖ−Öê 
´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖê�êú ¬Ö¹ý−Ö ¤ü÷Ö›üß 
¯ÖÖîôûß¾Ö¸ü ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †Ö¯Ö™ãü−Ö ›üÖê�êú ±úÖê›ãü−Ö •Ö�Ö´Öß 
�êú»Öê.¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö×�ú ×¤ü»Öß. 
 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß :-  
ü ¯ÖÖêÆü/2319, 
ÃÖã³ÖÖÂÖ ´Ö−´Ö£Ö†¯¯ÖÖ ×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö ȩ̂ü  
ü,¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�Öê,´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ ´ÖÖê �Îú. 7620484485 
 

¯ÖÖê.Ã™êü.¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß :-  
ÃÖ¯ÖÖê×−Ö/ÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö ˆ¬¤ü¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö  
´ÖÖê.�Îú.8999881900 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�Öê ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü  

 



 

  पो ट चे नाव उमरी  आ. मांक 31/2022    कलम 174 c r p c     िदनांक 23/07/2022 

पो ट चे नाव गुरण /आ  
/प ाका 
/िमिसग /व 
कलम 

गु हा /आ  /प ा का /िमिसग /घडला 
व दाखल  

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

हकीकत 

पो ट चे नाव 
उमरी 

आ म 31/ 
2022  174 
सीआरपीसी 

१) अ.घडला िद. 23/07/2022 चे 
06.00 वाजता  पूव  मौजे िशवणगाव 
ते शेलगाव रे वे पटरीवर 379_01 
जवळ तालुका उमरी. 
 
२) िदशा व अंतर/ . पि मेस दहा 
िकमी 
 
३) अमृ दाखल िदनांक/23/07/2022 
वेळ 13.19 न द न. 11 
 

4) खबर देणार/ ी नरेश टेशन 
मा टर उमरी 
 
 
 
 
5) मयत ी/ अनोळखी पु ष 
वय 25 वष 
 
 
 

7) खुलासा/ 
सादर िवनंती की यातील खबर देणार 
यांनी खबर िदली की पु ष जातीचे 
अनोळखी वय 25 वष हा रे वेम ये कटून 
मरण पावला. वगैरे अ  ा  झा याने 
माननीय पोनी साहबे यां या आदेशान े
npc 1982 सरोदे 
यांचेकडे िदला. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

  (DCR) आ.मृ .पो. टे. मनाठा आ.मृ.न. 20/2022 कलम  174 CRPC  िद. 23/07/2022 

पो. टे. चे 
नाव 

 गु.र.न. आमृ 

व कलम 

   आ.मृ.घडला 
दाखल 

िफयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व 
प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

               हकीकत  
 

 मनाठा 
ता.हदगाव  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.मृ.न. 

20/2022 

कलम 174 

CRPC.  

  आ.मृ. घडला :- 
दी.17/07/2022 चे 
05 वा ना यात मौजे 
करमोडी तालुका 
हदगाव 
 

 
आ .मृ.दाखल:- 
िद.23/07/2022 वेळ 
19:10 वा . टेशन 
डायरी न द 14 वर.  

 

खबर दणेार  :- िशविलग सदािशव आनेराव वय 50 
वष धंदा शेती राहणार करमोडी तालुका हादगाव 
िज हा नांदडे 
 
FIR त िदली का:- होय 
 

 मयताचे नाव व प ा :- भीमराव तुकाराम आनेराव 
वय 70 वष राहणार करमोडी  तालुका हादगाव 
िज हा नांदडे 
 
 मरणाचे कारण:- करमोडी कडून शेतात जाता वेळेस 

नाला ओढा आह ेपाऊस जोरात चालू अस यान े
पा याचा अंदाज न आ यान ेवाहत जाऊन मृ यू 

 
Pm   झाले  काय :- होय 
 
दाखल करणार:- जी. आर. दवेडे HC 1750 मो 

नंबर.9657719136 
 
उिशरा चे कारण:- दःुखात अस यामुळे आज रोजी 
पो. टे.ला आले. 

खुलासा :- सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी यातील मयत नाम ेभीमराव तुकाराम आनेराव वय 
70 वष वसाय शेती राहणार करमोडी तालुका हादगाव हा 
आपले घ न शेताकडे जात असताना अस यान ेव जोराचा 
पाऊस चालू अस यान ेपा याचा अंदाज न आ यान ेपा यात 

वाहासह वाहत गेला यामुळे पा यात बुडून मरण पावला 

आ ही याचा शोध घेतला असता तो िदनांक 21/07/2022 
चे दपुारी 2:45 वा िपपरखेड  येथील खंडू गुणाजी काळे यांचे 
शेता जवळ मृत अव थेत िमळून आला वगैरे जबाब व न  
मा. सपोिन  च हाण साहबे यांचे आदशेाव न पुढील चौकशी 
कामी बीट 1694 पवार साहबे यांचे कडे िदला. 

 
तपास अंमलदार: HC 1694 पवार पो. टे. मनाठा मोबाईल 
नं 9922921694 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. . 
              मा. सपोिन च हाण साहबे मोबाईल नंबर 

7020408595 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 

 
 
 



 
 

            

पो ट चे नाव उमरी   CR no 197/2022  कलम 379 भादिव 23/07/2022 

पो ट चे 
नाव  

गुरण /पणाका /िमिसग /व कलम गु हा /आ / प ाका /िमिसग 
घडला व दाखल 

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

हिककत 

उमरी  CR no 197/2022  कलम 379 

भादिव 23/07/2022 

गेला माल/ फॅशन ो िहरो 

कंपनीची का या रंगाची मोटार 

सायकल मांक एम एस 26_ 

BS_ 2540 िकमती 40,000 

जुनी वापरती. 

उिशराचे कारण/आज रोजी शोध 

घेऊन िमळून न आ यान 

िदशा व अंतर/पि मेस 

02 िकमी 

 

गुरंन घडला तारीख वेळ 
िठकाण/िदनांक गुरन घ. 
तारीख वेळ व िठकाण/ 
23/07/2022 रोजीचे 
15.00 ते 17.00 वां . रे वे 
टेशन गेट पािकग जवळ 

उमरी 
 
गुरंन दाखल तारीख वेळ / 
िद.  23/07/2022 चे 14.14 
वाजता न द नंबर 13 
 
 

िफयादीचे नाव/धरम िसग 
शेर िसग िखची वय 38 वष  

वसाय मंजुरी रा. 
गु गोिवद िसग नगर उमरी 
तालुका  मोबाईल 
नंबर.8390997614 
 
 
 
आरोपीचे नाव/ अ ात 
 

खुलासा/ 
सादर िवनंती की वर नमूद  तारीख वेळी व िठकाणी 
यातील  िफयादी यांनी याची मोटार सायकल फॅशन 

ो काळा रंगाची िकमती 40,000 जनावरे 
शोध यासाठी उमरी म ये गलेा व जनावरे शोधून येऊन 
पािहले असता कोणीतरी अ ात ीने चो न 
ने याची खा ी झा याने पो टे हजर येऊन त ार 
िद यान े वगैरे जवाबाव न मा. पोिन भोसले साहबे 
यां या आदे यान ेhc 1691 कदम यांचे कडे िदला. 
 
तपासीक अंमलदार मो.न.9284686157 

 

 

 

 



(DCR)  पो. टे.   लोहा ो.गु.र.न 140/2022 

कलम  65 (एफ)  महारा  दा बंदी अिधिनयम 1949 िद.23/07/2022 

पो. टे. 

चे नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल िफयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा 

आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हकीकत 

   

लोहा  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ो.गु.र.न.140/202

2 

कलम  65 (एफ)  

महारा  दा बंदी 

अिधिनयम 1949   

िद.23/07/2022रोजी  

16.20 वा चे सुमारास 
आरोपीचे घराचे 
पाठीमागे मोक या 
जागेत मोजे दारदाडा 
तांडा ता. लोहा 

जी.नांदडे  
 
 
 
 
गु हा दाखल:- 

िद.23/07/2022 वेळ 
20: 12 वाजता टेशन 
डायरी न द  20  वर.  
 
 

 
FIR त िदली का:- 
होय 
 

िफयादीचे नाव : - काश यादव साखरे वय 51 वष 

वसाय नोकरी पोहकेा/2483- पो. टे. लोहा मो. नं 
9823015483 
 
 
 

 
आरोपी नाव व प ा-  
 
 
 
दाखल कारणर-NPC 999 येमेकार 

पो. टे. लोहा मो. न.ं 9923670999 
                       
 
आरोपी अटक:- नाही 
 

िमळाला माल:-  एका पांढ या रंगाचे 10 िलटर 
मते या लाि टक या कॅन म ये अंदाजे 10 िलटर 

हातभ ी गावठी दा  िजचा आंबट उ ट वास येत 
असलेली िकमती अंदाजे 1500/- पये 

 

सादर िवनंती की, वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी यातील 

आरोपीन े िवना परवाना बेकायदशेीर िर या या या 
ता यात एका पांढ या रंगाचे 10 िलटर मते या 
लाि टक या कॅन म ये अंदाजे 10 िलटर हातभ ी गावठी 

दा  िजचा आंबट उ ट वास येत असलेली िकमती अंदाजे 
1500/- पये ची गावठी दा  िव ी कर या या उ ेशान े

ता यात बाळगलेला िमळुन आला  
वगैरे िफयादीव न  मा.पो. िन. साहबे यांचे आदशेाने गु हा 
दाखल क न पुढील तपास पोह ेका पो. हे. का HC 408 
क े यां याकडे िदला आह े
          
 

तपासी अंमलदार- पो. ह.े का.408 क े यां याकडे िदला 
आह े
 पो. टे. लोहा मो. न.ं9730723678 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .-  मा.पो.िन-  

एस.बी.तांबे साहबे  पो. टे. लोहा मो. न.ं 9850188100 

 
 

केलेला तपास:- 
मा.पोलीस अधी क साहबे यांचे सूचना:- 
 
 



 

      पो टे चे नाव मदुखडे ो. गरुन 161/2022 कलम 65(ई) म.ु ो.का िदनाकं 23/07/2022 

पो टे चे 

नाव  

 

गुरन/आ /पनाका 

/िमिसग व कलम  

गु हा /आ /पनाका /िमिसग 

घडला व दाखल  

िफयादी च ेनाव खबर देणार/आरोपीच ेनाव व प ा हकीकत  

 मदुखेड 

 

 

 

 ो. गुरन 

161/2022 

कलम 65(ई) 

मु. ो.का 

 

गु हा घडला - िदनांक 

23/07/2022 चे 16.00  

वा. सुमारास मौ. खुजडा 

गायरान जिमनी या 

झाडाखाली ता. मुदखेड 

दि णेस 12 िकमी  

 

 

 

गु हा दाखल - िदनांक 

23/07/2022 

चे 22.07 वा न द नंबर 

34 

िफयादी चे नाव - माधुरी अजयराव यावलीकर वय 35 

वष वसाय नोकरी पो.उप.िन पोलीस टेशन मुदखेड 

िज हा नांदडे मोबाईल मांक 8379089710 

 

 

आरोपी चे नाव - 

 

िमळाला माल- 1)2800.00   देशी दा  िभगरी 

सं याची लेबल असलेली 180 ML  मतेची काचे या 

एकूण 40 बॉटल ित बॉटल 70 पये माण े 

 

दाखल करणार - HC/1731 शेख पो टे मुदखेड  

 

 

खुलासा -सादर िवनंती की वर नमदू ता. वेळी व 

िठकाणी यातील आरोपी यान े िवनापरवाना 

बेकायदशेीिर या दशेी दा  िभगरी सं या या 

180 ML काचे या एकूण 40 बॉटल िकमती 

अंदाजे 2800.00 पयांचा माल ितची चोरटी 

िव ी कर या या उ ेशाने ता यात  बाळगलेला 

ो. गु ा या मालासह िमळून आला हणून 

बाजूस माण ेगु हा दाखल आह.े 

 

 

तपािसक अंमलदार  

 HC/2721 जी.एस.िशद ेनेमणूक पोलीस टेशन 

मुदखेड   

मो.नंबर 95525162832 

 

 

 

 



 

`    ¯ÖÖê»ÖßÃÖÃ™êü¿Ö®Ö ¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔ ÝÖã¸ü®ÖÓ 120/2022 Ûú»Ö´Ö 65 ‡ ´Ö¤üÖÛúÖ  ×¤ü®ÖÖÓÛú 23/7/2022 DCR 

 

 

 

 

ÝÖã¸ü®ÖÓ120/2022 
Ûú»Ö´Ö 65 
‡ Ë´Ö¤üÖÛúÖ 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ - ×¤ü-
23/7/2022 ¸üÖê•Öß 
15.30 ¾ÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÝÖ 
×Ûú¸üÖÞÖÖ 
¤ãüÛúÖÞÖÜÖ¯Ö¸üÖôûÖ 
 
 
 
ÝÖã ¤üÖ ŸÖÖ ¾Öêôû  - ×¤ü-
23/7/2022 ¸üÖê•Öß 
18.56 
¾ÖÖÃ™êü.›üÖ.®ÖÖë¤üÛÎÓú. 18 
 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß- ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ´ÖÖÞÖã †Ö›êü ¾ÖµÖ 52 
¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú¸üß ¯ÖÖê®ÖÖ/2441 ®Öê 
¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ´ÖÖê ÛÎÓú.9923592441 
 
†Ö¸üÖê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö -´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö 
²ÖÖêÝÖ¸êü ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì ¾µÖ ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÝÖ 
×Ûú¸üÖ®ÖÖ ¤ãüÛúÖ®Ö ¸üÖÜÖ¯Ö¸üÖôûÖ ´ÖÖê 
ÛÎÓú.8806082308 
 
 
†Ö™üÛú †Ö¸üÖê¯Öß - †Ö¸üÖê¯ÖßÃÖÛú»Ö´Ö 
41 † ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ®ÖÖê™üßÃÖ 
×¤ü»Öß †ÖÆêü 
 
 
 
´ÖßôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 180 ‹´Ö ‹»Ö ¤êü¿Öß 
¤üÖ¹ý “Öê 20 ²ÖÖò™ü»Ö ×Ûú 1600/- ¹ý  
 
FIR ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»ÖßÛúÖ-ÆüÖêµÖ 
 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ - 
 ÃÖÖ¤¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß®Öê 
×¾Ö®ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ²ÖêÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ×¸üŸµÖÖ †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³ÖÝÖ¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ“Öê 
180 ‹´Ö ‹»Ö “µÖÖ ‹ÛãúÞÖ 20 ²ÖÖò™ü»Ö ×Ûú.1600/- ¹ý ¯ÖÏÖêÝÖã®ÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôûÝÖã®Ö ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¾ÖÝÖî¸êü •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý®Ö  ´ÖÖ. ÃÖ¯ÖÖê×®Ö 
×¤ü‘Öê ÃÖÖÆêü²Ö  µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»ÖŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê®ÖÖ/2476 
¯ÖšüÖÞÖ µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †×¬ÖÛúÖ¸üß-  ¯ÖÖê®ÖÖ/2476 ¯ÖšüÖÞÖü¯ÖÖê.Ã™êü.¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔ 
´ÖÖê.®Ö.9823027725 
 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖšüÖÞÖê †×¬ÖÛúÖ¸üß - ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ×¤ü‘ÖêÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê.®ÖÓ. 9834255985 
 
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü  -¯ÖÖêÆêüÛúÖò/928 ‹ÃÖ ‹´Ö ³Ö¾ÖÖÝÖ®Öß¸üÛú¸ü ´ÖÖê 
ÛÎÓú.9545353519 
 
 
 



 

¯ÖÖê»ÖßÃÖÃ™êü¿Ö®Ö ¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔ ÝÖã¸ü®ÖÓ121/2022 Ûú»Ö´Ö 65 ‡ ´Ö¤üÖÛúÖ  ×¤ü®ÖÖÓÛú 23/7/2022  

 

 

 

 

ÝÖã¸ü®ÖÓ 121 /2022 
Ûú»Ö´Ö 65 
‡ ´Ö¤üÖÛúÖ 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ ¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ - ×¤ü-
23/7/2022 ¸üÖê•Öß 
17.00 ¾ÖÖ 
»ÖŒÛúßÆüÖò™êü»Ö 
ÝÖÖÝÖ»ÖêÝÖÖ¾Ö ±úÖ™üÖ 
 
 
 
 
ÝÖã ¤üÖ ŸÖÖ ¾Öêôû  -  
×¤ü-23/7/2022 
¸üÖê•Öß19.56 
¾ÖÖÃ™êü.›üÖ.®ÖÖë¤üÛÎÓú. 19 
 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß - ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ´ÖÖÞÖã †Ö›êü ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ®ÖÖîÛú¸üß ¯ÖÖê®ÖÖ/2441 ®Öê ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ  
´ÖÖê ÛÎÓú.9923592441 
 
†Ö¸üÖê¯Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö  
†Ö™üÛú †Ö¸üÖê¯Öß - †Ö¸üÖê¯ÖßÃÖÛú»Ö´Ö 41 † 
×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ®ÖÖê™üßÃÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêü 
 
 
´ÖßôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 180 ‹´Ö ‹»Ö ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý “Öê 23 
²ÖÖò™ü»Ö ×Ûú 1840/- ¹ý  
 
FIR ¯ÖÏŸÖ ×¤ü»ÖßÛúÖ-ÆüÖêµÖ 
 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ - 
 ÃÖÖ¤¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê¯Öß®Öê ×¾Ö®ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ²ÖêÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ×¸üŸµÖÖ †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ¤êü¿Öß 
¤üÖ¹ý Ø³ÖÝÖ¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ“Öê 180 ‹´Ö ‹»Ö “µÖÖ ‹ÛãúÞÖ 23 ²ÖÖò™ü»Ö 
×Ûú.1840/- ¹ý ¯ÖÏÖêÝÖã®ÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôûÝÖã®Ö ×´Öôãû®Ö †Ö»ÖÖ 
†ÖÆêü. ¾ÖÝÖî¸êü •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý®Ö  ´ÖÖ. ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ×¤ü‘Öê ÃÖÖÆêü²Ö  µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®ÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»ÖŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê®ÖÖ/2476 ¯ÖšüÖÞÖ 
µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †×¬ÖÛúÖ¸üß-  ¯ÖÖê®ÖÖ/2476 ¯ÖšüÖÞÖü¯ÖÖê.Ã™êü.¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔ 
´ÖÖê.®Ö.9823027725 
 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖšüÖÞÖê †×¬ÖÛúÖ¸üß - ÃÖ¯ÖÖê×®Ö ×¤ü‘Öê ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê.®ÖÓ. 
9834255985 
 
 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü  - ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/928 ‹ÃÖ ‹´Ö ³Ö¾ÖÖÝÖ®Öß¸üÛú¸ü ´ÖÖê 
ÛÎÓú.9545353519 
 
 



 

 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ÷Öã̧ ü−ÖÓ.188/2022 �ú»Ö´Ö 12(†) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öã÷ÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ×¤ü.23.07.2022 
¯ÖÖêÃ™êü 

“Öê −ÖÖ¾Ö 
÷Öã̧ ü−Ö  ¾Ö 
�ú»Ö´Ö 

÷ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖ�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 

¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö 
−ÖÖÓ¤êü›ü 

÷Öã¸ü−ÖÓ.188/20
22 �ú»Ö´Ö 
12(†) 
´ÖÆüÖ¸ü´ÖÂ™Òü 

•Öã÷ÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖÏ´ÖÖ�Öê  

×¤ü.23.07.2022 ¸üÖê•Öß 
16.50 ¾ÖÖ.ÃÖã. ÁÖß 
÷Ö�Öê¿Ö ±òú²ÖÎßŒÃÖ ¤ãü�úÖ−ÖÖ 
ÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü •Öã−ÖÖ ´ÖÖëœüÖ 
−ÖÖÓ¤êü›ü 
  
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö ŸÖÖ ¾Öêôû 
¾Ö ×šü�úÖ�Ö- 
×¤ü.23.07.2022 ¸üÖê•Öß 
19.1317 ¾ÖÖ.Ã™êü ›üÖ 
�Îú. 28 ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ¤üÖ�Ö»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê −ÖÖ¾Ö  - 
‹�ú¯ÖÖ£Ö ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö ´ÖÖê�ú»Öê ¾ÖµÖ 47 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
−ÖÖî�ú¸üß −Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.�Îú.9423669795 
 
†Ö¸üÖê¯Öß“Öê −ÖÖ¾Ö - 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö---−Ö÷Ö¤üß 1160/-¹ý¯ÖµÖê  ¾Ö ´Ö™ü�úÖ 
•Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ 

�Öã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ×šü�úÖ�Öß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß »ÖÖê�úÖÓ�ú›ãü−Ö ¯ÖîÃÖê ‘Öê̂ −Ö ×“ÖšüµÖÖ¾Ö ü̧ 
†Ö�ú›êü ×»ÖÆãü−Ö ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö 
†Öê¯Ö−Ö −ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã÷ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ •Öã÷ÖÖ ü̧Ö“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ü−Ö÷Ö¤üß ¸üŒ�ú´Ö 1160/-
¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´Öôãû�Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öî¸êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×−Ö.ÃÖÖ.µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. 
 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß --²Öß™ü ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö ÷ÖÖê ȩ̂ü −Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
−ÖÖÓÓ¤êü›ü 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�ÖÖ¸ü -PSO-¯ÖÖêÆêü�úÖò-1988 ´ÖÖ−Öê 
−Öê.¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ −ÖÖÓÓ¤êü›ü 
 
 

 

 

 
 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 450/2022  �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ.¤ü.¾Öß.  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 23/07/2022 
¯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 ü̧Öê¯Öß“Öê 
−ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö ü̧Öê̄ Öß †™ü�ú ÆüÖêµÖ/−ÖÖÆüß 

Æü�úß÷ÖŸÖ 

−ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ 

÷Öã.¸ü.−Ö. :- 
450/2022  
�ú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ.¤ü.¾Öß.   

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ&Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
13/07/2022  
ü̧Öê•Öß ¾Öêôû  

12.30 ¾ÖÖ “Öê 
¤ü ü̧´µÖÖ−Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ 
‘Ö ü̧ÖÃÖ´ÖÖê¹ý−Ö 
´ÖÆüÖ¾Öß ü̧ “ÖÖî�ú 
×ÃÖ›ü�úÖê −ÖÖÓ¤êü›ü.ü  
  
×¤ü¿ÖÖ:-  
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
23/07/2022 “Öê 
¾Öêôû 13.36 
¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú.16 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ¿Öê�Ö ‡�ÎúÖ´ÖÖê¤ü¤üß−Ö ×¯Ö.¿Öê�Ö 
²Ö¿Öß ü̧ÃÖÖ²Ö ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö÷Öß 
−ÖÖî�ú ü̧ßü ü̧Ö.−Öã ü̧ −Ö÷Ö ü̧ ÃÖÖê−Ö�Öê›ü Æü.´Öã.´ÖÆüÖ¾Öß ü̧ 
“ÖÖî�ú ×ÃÖ›ü�úÖê −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.�Îú.8459630166 
†Ö¸üÖê̄ Öß :- †–ÖÖŸÖ  
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- TVS SPORT �Óú¯Ö×−Ö“Öß 
´ÖÖê.ÃÖÖ.�Îú.MH-26-BK-4913 
•Öã.¾ÖÖ.Ø�ú´ÖŸÖß †Ó¤Ö•Öê 22,000 ¹ý 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö¸Óü�ú 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:-  
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê �úÖ¸ü&Ö - ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ÃÖê»ÃÖ´Öê−Ö“Öê 
�úÖ´Ö �ú ü̧ŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ²ÖÖÆêü ü̧ ÷ÖÖ¾Öß ÷Öê»ÖÖ 
ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÃÖê“Ö †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ´ÖÖê™üÖ ü̧ ÃÖÖµÖ�ú»Ö“ÖÖ 
¿ÖÖê¬Ö ‘Öê¾Öã−Ö ×´Öôãû−Ö −Ö †Ö»µÖÖ−Öê †Ö•Ö ü̧Öê•Öß 
¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã−Ö ŸÖ�ÎúÖ ü̧ ×¤ü»Öê ¾Ö¹ý−Ö 
 
 
  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖKÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê ŸµÖÖ“Öß TVS SPORT �Óú¯Ö×−Ö“Öß 
´ÖÖê.ÃÖÖ.�Îú.MH-26-BK-4913 •Öã.¾ÖÖ.Ø�ú´ÖŸÖß †Ó¤Ö•Öê 22,000 ¹ý 
“Öß ŸµÖÖ“µÖÖ ‘Ö ü̧ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÆüÖ¾Öß ü̧ “ÖÖî�ú ×ÃÖ›ü�úÖê µÖê£Öê ÆÑü›ü»Ö »ÖÖò�ú 
�ú¹ý−Ö »ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖêKÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖ−Öê ÆÑü›ü»Ö »ÖÖò�ú 
ŸÖÖê›ãü−Ö “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ¸:- ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßKÖ ´ÖÖê �Îú 
8390006100 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×−Ö/Ø¿Ö¤êüüüü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßKÖ ´ÖÖê �Îú 
9511851737 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ&Öê ¯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 ÷Öã.¸ü.−Ö. 451/2022  �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Ö.¤üÖ.�úÖ. ×¤ü−ÖÖÓ�ú 23/07/2022 
¯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. :- 
451/2022  
�ú»Ö´Ö 65(‡Ô) 
´Ö.¤üÖ.�úÖ. 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ&Ö- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 23/07/2022 
ü̧Öê•Öß “Öê 11.50 ¾ÖÖ 

²Ö×ôû ü̧Ö´Ö¯Öã̧ ü ¿ÖÖÆãü “ÖÖêî�ú 
µÖê£Öß»Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ‘Ö ü̧ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö 
´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ ŸÖÖ.×•Ö. 
−ÖÖÓ¤êü›ü  
×¤ü¿ÖÖ:-  
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
23/07/2022 “Öê ¾Öêôû 
15.05 ¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú.23 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- ¹ý¯Öê¿Ö ÷ÖÓ÷ÖÖ¬Ö ü̧ ¤üÖÃÖ ü̧¾ÖÖ ü̧ 
¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ −ÖÖî�ú ü̧ß 
¯ÖÖê−ÖÖ/686  Ã£ÖÖ.÷Öã.¿ÖÖ.−ÖÖÓ¤êü›üü 
´ÖÖê.�Îú.7776060686 
†Ö¸üÖê̄ Öß :-  
†Ö¸üÖê̄ Öß †Ö™ü�ú :- �ú»Ö´Ö 41(†)(1) 
ÃÖß.†Ö ü̧.¯Öß.ÃÖß.¯ÖÏ´ÖÖKÖê −ÖÖê™üßÃÖ 
 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö¸Ó�ú 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö÷Ö¸üß ÃÖÓ˜ÖÖ 
†ÃÖê »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»Öê 22 ²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖê�ú 
²ÖÖò™ü»Ö“Öß Ø�ú´ÖŸÖ 70 ¹ý ¤ü¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê  ‹�ãú�Ö  
1540  ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
  
 

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü ü̧ ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ ü̧ß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö ×šü�úÖKÖß 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß−Öê ×¾Ö−ÖÖ¯Ö ü̧¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß ü̧× ü̧ŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý 
Ø³ÖÓ÷Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ †ÃÖê »Öê²Ö»Ö †ÃÖ»Öê»Öê 22 ²ÖÖò™ü»Ö ¯ÖÏŸµÖê�ú 
²ÖÖò™ü»Ö“Öß Ø�ú´ÖŸÖ 70 ¹ý ¤ü ü̧Ö¯ÖÏ´ÖÖKÖê ‹�ãúKÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1540/- 
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú ü̧KµÖÖ“Öê ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ−Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû÷Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ ¾Ö÷Öêî̧ êü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÖÆêü  
  
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü&ÖÖ¸:-  ¯ÖÖê−ÖÖ/3378 �ëú¦êü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßKÖ ´ÖÖê 
�Îú 8390006100 
 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2240 ¾µÖ¾ÖÆüÖ ȩ̂ü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßKÖ 
´ÖÖê �Îú 9823827173 
 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ&Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖê ü̧²ÖÖÓ›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 ÷Öã.¸ü.−Ö. 452/2022  �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö.•Öã.�úÖ.  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 23/07/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

×±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. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
452/2022  
�ú»Ö´Ö 12(†) 
´Ö.•Öã.�úÖ. 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö 
×šü�úÖ&Ö- ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
23/07/2022 “Öê 
¾Öêôû 17.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
“ÖÓ¤üÖØÃÖ‘Ö �úÖò−ÖÔ̧ ü 
µÖê£Öê ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¯ÖÖ™üß»Ö 
µÖÖÓ“Öê ¿Ö™ü¸ü“Öê 
¤ãü�úÖ−Ö“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö 
²ÖÖ•ÖãÃÖ ´ÖÖê�úôûµÖÖ 
•ÖÖ÷ÖêŸÖ  
 
×¤ü¿ÖÖ:- 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
23/07/2022 “Öê 
¾Öêôû 20.38 ¾ÖÖ. 
¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü �Îú.43 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- †Ö−ÖÓ¤ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ×²Ö“Öê¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßKÖ ´ÖÖê.�Îú.9561038001ü 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-  
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- �ú»Ö´Ö 41(†)(1) ÃÖß.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß.¯ÖḮ ÖÖKÖê −ÖÖê™üßÃÖ 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- 1.1960-00 ÃÖ×ŸÖÂÖ ¸üÖ¬Öê¿µÖÖ´Ö �úÖêŸÖ¾ÖÖ»Ö ‰ú±Ôú µÖÖ¤ü¾Ö µÖÖ“Öê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 500 ¹ý ¤ü¸üÖ“Öê 03 −ÖÖê™üÖ,100 ¹ý ¤ü¸üÖ“Öê 03 −ÖÖê™üÖ,50 ¹ý ¤ü¸üÖ“Öê 02 −ÖÖê™üÖ,20 ¹ý 
¤ü¸üÖ“Öê 02 −ÖÖê™üÖ, 10 ¹ý ¤ü¸üÖ“Öê 02 −ÖÖê™üÖ ŸÖÃÖê“Ö ¤üÖê−Ö �úÖ²ÖÔ−Ö−Öê ×»ÖÆüß»Öê»µÖÖ �úÖ÷Ö¤üß 
×“ÖšüšüµÖÖ †ÃÖã−Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÆüß»µÖÖ ×“Öšüß¾Ö¸ü ÃÖã̧ ü¾ÖÖŸÖßÃÖ KÓalyan dt.23/7/c/2-20 ¾Ö 
¿Öê¾Ö™üß 489-10/140 †ÃÖê ×»ÖÆüß»Öê»Öß ŸÖÃÖê“Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×“Öšüß¾Ö¸ü ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖßÃÖ  KÓalyan 
dt.23/7/c/125-10  ¾Ö ¿Öê¾Ö™üß 120-10/20 †ÃÖê ×»ÖÆüß»Öê»Öß  
05-00 ‹�ú ×−ÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öß ²ÖÖò»Ö¯Öê−Ö ¾Ö ‹�ú ×−ÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öê �úÖ²ÖÔ−Ö ×�ú.†Ó.•Öã.¾ÖÖ. 
2.990-00 ¸üÖ•Öã •Ö÷Ö−Ö»ÖÖ»Ö ´ÖÓ›ü»Öê µÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 100 ¹ý ¤ü¸üÖ“Öê 5 −ÖÖê™üÖ, 50 ¹ý ¤ü¸üÖ“Öê 
6 −ÖÖê™üÖ, 20 ¹ý ¤ü¸üÖ“Öê 3 −ÖÖê™üÖ ¾Ö 10 ¹ý ¤ü¸üÖ“Öê 13 −ÖÖê™üÖ ŸÖÃÖê“Ö ‹�ú �úÖ²ÖÔ−Ö−Öê †Ö�ú›êü 
×»ÖÆüß»Öê»ÖÖ �úÖ÷Ö¤ü †ÃÖã−Ö ŸµÖÖ“Öê ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖßÃÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ×“Öšüšüß¾Ö¸ü KÓalyan 
dt.23/c/9x30 ¾Ö ¿Öê¾Ö™üß 30 †ÃÖê ×»ÖÆüß»Öê»Öê †ÃÖã−Ö ÃÖ¤ü¸ü �úÖ÷Ö¤üÖ“Öê ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ 
×“Öšüšüß¾Ö¸ü KÓalyan dt.23/c/114x15 ¾Ö ¿Öê¾Ö™üß 117x15/150 †ÃÖê ×»ÖÆüß»Öê»Öê 
05-00 ‹�ú �úÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öß ²ÖÖò»Ö¯Öê−Ö ¾Ö ‹�ú ×−ÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öê �úÖ²ÖÔ−Ö ×�ú.†Ó.•Öã.¾ÖÖ. 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧&Ö -  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖKÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ´ÖÓ¤üß¸üÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öê 
¸ü¾Öß−Ö÷Ö¸ü �úÖîšüÖ ŸÖÖ.×•Ö.−ÖÖÓ¤êü›ü 2. ¸üÖ•Öã •Ö÷Ö−Ö»ÖÖ»Ö 
´ÖÓ›ü»Öê ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ.¿ÖÓ�ú¸ü−Ö÷Ö¸ü 
¾ÖÃÖ¸üKÖß −ÖÖÓ¤êü›ü. Æêü †Ö•Ö ×¤ü.23/07/2022 ¸üÖê•Öß 
17.30 ¾ÖÖ. “ÖÓ¤üÖØÃÖ‘Ö �úÖò−ÖÔ̧ ü µÖê£Öê ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¯ÖÖ™üß»Ö 
µÖÖÓ“Öê ¿Ö™ü¸ü“Öê ¤ãü�úÖ−Ö“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ²ÖÖ•ÖãÃÖ ´ÖÖê�úôûµÖÖ 
•ÖÖ÷ÖêŸÖ ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ »ÖÖê�úÖÓ�ú›ãü−Ö 
¯ÖîÃÖê ‘Öê¾Öã−Ö �ú»µÖÖKÖ −ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã÷ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ �ú»µÖÖKÖ −ÖÖ¾ÖÖ“Öê 
´Ö™ü�úÖ •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖ ¾Ö −Ö÷Ö¤üß ¹ý¯ÖµÖê 2960-
.00 ¹ý¯ÖµÖê ÃÖÆü ×´Öôãû−Ö †Ö»Öê ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧&ÖÖ¸:-  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößü ¯ÖÖêÃ™êü 
−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßKÖ ´ÖÖê.�Îú.7774883192 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2121 ¯ÖÖÓ“ÖÖôûü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´ÖßKÖ ´ÖÖê.�Îú.9011079556 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ&Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. ×¤ü¯Ö�ú 
²ÖÖȩ̂ üÃÖêü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 
9309737394 

                         
 

 

 

 



¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´Öß−Ö ÷Öã.¸ü.−Ö. 453/2022  �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö.•Öã.�úÖ.  ×¤ü−ÖÖÓ�ú 23/07/2022 
¯ÖÖê.Ã™êü
. “Öê -
−ÖÖ¾Ö 

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

×±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. 

÷Öã. ü̧.−Ö. :- 
453/2022  
�ú»Ö´Ö 12(†) 
´Ö.•Öã.�úÖ. 

÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šü�úÖ&Ö- 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 23/07/2022 
¸üÖê•Öß “Öê 18.35 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
�Öã¤ü²Öê−Ö÷Ö¸ü “ÖÖî̧ üÃŸÖÖ¾Ö¸ü 
²ÖÖë›üÖ¸ü ¸üÖê›ü•Ö¾Öôû 
�ÖÖ»Öß¤ü µÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÓ÷ÖÖ¸ü 
¤ãü�úÖ−ÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö 
´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ   
 
×¤ü¿ÖÖ:- ˆ¢Ö¸êüÃÖ 03 
×�ú´Öß †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü 
÷Öã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
23/07/2022 “Öê ¾Öêôû 
21.49 ¾ÖÖ. ¾ÖÖ.−ÖÖë¤ü 
�Îú.46 

×±úµÖÖÔ¤ß  :- †Ö−ÖÓ¤ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ×²Ö“Öê¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×−Ö ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ´ÖßKÖ 
´ÖÖê.�Îú.9561038001ü 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-   
†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™ü�ú :- �ú»Ö´Ö 41(†)(1) 
ÃÖß.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß.¯ÖḮ ÖÖKÖê −ÖÖê™üßÃÖ 
÷Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×−Ö Ó̧ü�ú 
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- �ú»µÖÖ�Ö −ÖÖ¾ÖÖ“Öê ´Ö™ü�úÖ •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖ ¾Ö 
−Ö÷Ö¤üß ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 6825 · 00 ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´Öã¤ü¤êü´ÖÖ»Ö ‹�ú 
×−ÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öß  ²ÖÖò»Ö¯Öê−Ö ¾Ö ‹�ú ×−ÖôûµÖÖ Ó̧ü÷ÖÖ“Öê �úÖ²ÖÔ−Ö 
×�ú.†Ó.•Öã.¾ÖÖ.    
´ÖµÖŸÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:- ×−Ö Ó̧ü�ú 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê �úÖ ü̧&Ö -  

�Öã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö−ÖÓŸÖß �úß,−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üß�Ö ¾Öêôûß ¾Ö 
×šü�úÖKÖß ×¤ü.23/07/2022 ¸üÖê•Öß 18.35 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 
�Öã¤ü²Öê−Ö÷Ö¸ü “ÖÖî̧ üÃŸÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖë›üÖ¸ü ¸üÖê›ü•Ö¾Öôû �ÖÖ»Öß¤ü µÖÖÓ“µÖÖ 
³ÖÓ÷ÖÖ¸ü ¤ãü�úÖ−ÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß×¸üŸµÖÖ »ÖÖê�úÖÓ�ú›ãü−Ö ¯ÖîÃÖê ‘Öê¾Öã−Ö �ú»µÖÖKÖ 
−ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã÷ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ 
ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ �ú»µÖÖKÖ −ÖÖ¾ÖÖ“Öê ´Ö™ü�úÖ •Öã÷ÖÖ¸üÖ“Öê 
ÃÖÖÆüßŸµÖ ¾Ö −Ö÷Ö¤üß ¹ý¯ÖµÖê 6825·-.00 ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
´Öã¤ü¤êü´ÖÖ»Ö ×´Öôãû−Ö †Ö»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö÷Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ü ¾Ö¹ý−Ö ÷Öã−ÆüÖ. 
 
¤üÖ�Ö»Ö �ú ü̧&ÖÖ¸:-  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´ÖßKÖ ´ÖÖê.�Îú.7774883192 
 ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê−ÖÖ/2306 “ÖÓ“Ö»Ö¾ÖÖ›üûü ¯ÖÖêÃ™êü −ÖÖÓ¤êü›ü 
÷ÖÏÖ´ÖßKÖ ´ÖÖê.�Îú.9730192361 
 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ&Öê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ¸üß  : ´ÖÖ. ×¤ü¯Ö�ú ²ÖÖȩ̂ üÃÖêü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−Ö¸üß�Ö�ú, ¯ÖÖê.Ã™êü.−ÖÖÓ¤êü›ü ÷ÖÏÖ. ´ÖÖê �Îú 
9309737394 

                         
 

 

 
 
 



Ikks LVs oftjkckn xqjua & 252@2022 dye 363] 354 Hkk-n-fo- 
lg  dye 12 ckydkaps ySafxd vijk/kk iklqu laj{k.k vf/kfu;e  çek.ks fn-23@07@2022 

 
ftYgk@ iks-

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

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

 
iks LVs-  
oftjkckn 

 
Xqkju ?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & fn- 
22@07@ 2022ps 
la/;kdkGh 18-00rs 
18-20 oktrkP;k  
njE;ku cjdriqjk 
ok?khjksM ukansM  
 
fn’kk o varj %& 
if'pesl 02 fd-
eh- 
 
 
xqjua nk-rkjh[k o 
osG fBdk.k    %& 
fn-23@07@2022 
jksth osG 18-36 
oktrk 
 LVs'ku Mk;jh Ø-
27 oj 

xqjua & 252@2022 
dye 363] 354 Hkk-n-fo- 
lg  dye 12 ckydkaps 
ySafxd vijk/kk iklqu 
laj{k.k vf/kfu;e  çek.ks 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %& eksgflu[kku fi-
eq[rkj [kku o; 37 o"kZ O;olk; 
O;kikj tkr eqLyhe iBk.k jk-
cjdriqjk ok?khjksM ukansM eks-
9730222046 
 
 
,Qvkj vk; çr  fnyh- gks;  
 
vkjksihps  ukao %&  
 
mf'kjkps dkj.k& vkt jksth fQ;kZn 
fnY;kus xqUgk 
nk[ky 
vkjksih vVd %&rkC;kr  
 
 

[kqyklk%& lknj fouarh oj ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnhps ijokuxh f'kok; R;kph eqyxh fgl ;krhy vkjksihus 
cGtcjh djhrk ;koh Eg.kqu cGtcjhus gkrkyk /k#u mpyqu 
?ksoqu YkSafxd mns'kklkBh R;kps ?kjh usm ykxyk oXkSjs tckc o#u 
ek-iksfu lkgsc ;kaP;k vkns'kkus xqUgk nk[ky d#u rikl 
eiksmifu fxjs eWaMe iks-LVs oftjkckn ukansM eks-ua 8411835457 
;kaps dMs fnyk- 
nk[ky dj.kkj & iks-mi-fu-  f'kaxs  iks-LVs- oftjkck eks- ua-
8972733404 
 
rikfld vaeynkj &e iksmifu@t;Jh fxjs iks-LVs oftjkckn eksua-
8411835457 
 
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& iksfu txfn'k HkaMjokj iksyhl 
fufj{kd ]iks-LVs oftjkckn ukansM eks-ua-9923696860 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & 01½ek- mifoHkkxh; iksyhl 
vfèkdkjh ukansM 'kgj panzlsu ns'keq[k lk- eks- ua-9765390333 
02½ txfn'k HkaMjokj iks-fu-iks-LVs-othjkckn ukansM- eks-
9923696860  03½ e iksmifu@t;Jh fxjs iks-LVs oftjkckn eksua-
8411835457 fn 23@07@2022 osG-20-07 LVs-Mk-dz-31 
  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & iq<s HksV pkyw vkgs 

 

 



 
 

Ikks LVs nsxyqj xq j u ua    352 @2022 d- 454] 457] 380 Hkk-n-fo- fn 24-07-2022 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

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

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

 
iks LVs-  
nsxyqj  

 
Xqkju ?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & fn-  
fn 22@07@2022 
jksth osG 10-00 rs 
20-00 ok- ps 
njE;ku fQ;kZnhps 
fdjk;kus jkgr 
vlysys ?kjh ykbZu 
xYyh nsxyqj  
 
fn’kk o varj %& 
if'pesl 500 feVj  
 
 
 
xqjua nk-rkjh[k o 
osG fBdk.k    %& 
fn-23@07@2022 
jksth osG 21-18 
oktrk 
 LVs'ku Mk;jh Ø-
33 oj 

xq j u ua    
352 @2022 d- 
454] 457] 
380 
Hkk-n-fo- 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps ukao %&  
 
,Qvkj vk; çr  fnyh- gks;  
 
vkjksihps  ukao %& vKkr 
 
mf'kjkps dkj.k& dky jksth jk= 
>kY;kus eh ,dVhp ckbZ vlY;kus 
vkt jksth ukrsokbZdkl lkscr ?ksoqu 
rØkj fnyh 
 
vkjksih vVd %& ukgh  
 
 
xsyk eky %  1½ pkanhps 15 rksG~;kps 
pkSu fd- 5000@& #- tquh okijrh ¼2½ 
fol rksG~;kps pkafnps naMdMs fd- 
10]000@& # tqus okijrs ¼3½ lksU;kps 
euh eaxGlq= pkj xzk- fd- 16]000@& 
# tqfu okijrh ,dq.k fderh 
31]000@& # o uxnh 30]000@& #i;s 
vls ,dq.k 61]000@& #i;s 

[kqyklk%& lknj fouarh dh oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh 
;krhy fQ;kZnh ckbZ jkgr vlysY;k ?kjkps dqyqi rksMqu vkr ços'k 
d#u fLVyP;k MC;kr Bsoysys pkanhps iaFkjk rksG~;kps pkSu fd- 
5000@& #  tquh okijrh ] fol rksG~;kps pkafnps naMdMs fd- 
10]000@& # tqus okijrs ] lksU;kps euh eaxGlq= pkj xzk- fd- 
16]000@& # tqfu okijrh ,dq.k fderh 31]000@& #] o uxnh 
30]000@& #i;s vls ,dq.k 61]000@& #i;kpk eky dks.kkrjh 
vKkr pksjVîkuh pks#u usys vkgs vkt jksth iks-LVs- yk ;soqu 
fQ;kZn fnY;kus xqUgk nk[ky 
 
nk[ky dj.kkj & iks-gs-d‚ @2822 dudoGs us-  iks- LVs- nsxyqj 
 
rikfld vaeynkj & eiksmifu lq;Zoa'kh e¡Me eks-u- 9860026652 
us- iks-LVs- nsxyqj 
 
 iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& iks- fu- lksgu ekNjs lkgsc eks-ua- 
9168751555 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh &  
1½ iks- fu- lksgu ekNjs lkgsc eksua9168751555us-iks-LVs- 
nsxyqj 
2½ eiksmifu lq;Zoa'kh e¡Me eks-u- 9860026652 us- iks-LVs- 
nsxyqj  
?kVuk LFkG jokuk osG uksan ua 
fn 23 @07@2022jksth 21-53 ok- LVs-Mk -ua 34 oj jokuk  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & iq<s HksV pkyw vkgs 
 



 

                                Ikks LVs mejh vkez-ua- %&32@2022 dye 174 lh vkj ih lh fn 23-07-2022 

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

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

 
Ikks- LVs-mejh 
 

 
vkez -?k-nk-rk-osG 
fBdk.k-  & 
23@07@2022 osG 
15-00 ok P;k iqohZ 
jkgrs ?kjh dkjyk 
rk mejh  
  
fn’kk o varj %& --
-  fd-eh- 
 
xqUgk nk[ky-rk-osG- 
%&  
23-07-2022 ps 
22-22 ok uksan ua-
23 oj  

vkez-ua- 
%&32@2022 dye 
174 lh vkj ih 
lh 
 
 
 

[kcj ns.kkj ukao %& 
nRrk ?ku’;ke ioGs o; 
60 o”kZ O;-‘ksrh jk-
dkjyk rk mejh eksua-
9325912587- 
 
 
Ek;rkps uko-  
 
,Qvkj vk; çr  
fnyh- gks; 
 
vkjksihps  ukao %&fujad  
 
vkjksih vVd %&  
fujad 
 
 

[kqyklk%& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 
[kcj ns.kkj ;kauh [kcj fnyh fd R;kaph lqu ?kjh dks.kh ulrkauk 
?kjkrhy irjkP;k [kkyhy ykdMkl uk;yksuph nksjh us xGQkl ?koqu 
ej.k ikoyh oxSjs o#u ek-liksfu lkgs ckaP;k vkns’kkus vkez nk[ky d 
#u iq<hy rikl iksuk 2533 dsGdj ;kapsdMs fnyk-  
 
nk[ky dj.kkj & iksgsdkW@2084 [ksMdj iksLVs mejh eksua-9890347022- 
 
rikfld vaeynkj &2533 dsGdj eksua-7972767735- 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh- %& iksfu Hkkslys iksLVs mejh eksua-7038833358- 
 
 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh & ek-liksfu djs lkgsc iksLVs mejh 
eksua-7798354377-gs fnukad-23-07-2022 osG 22-29 oks uksan ua-24 
oj jokuk- 
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyw  
 

 


