
पो टे मुदखेड दैनं दन गुरन मांक 230/2022 कलम 65 (ई) म. ो.का. द.16/11/2022 

1 2 3 4 5 6 

 पोलीस टेशन 
मुदखेड िज हा 
नांदेड  

गु हा घ.ता. वेळ व 
ठकाण- 

16/11/2022 रोजी 
07.50 वा.च े
सुमारास आमदुरा पूल 
सावजिनक रोडवर 
पि मेस 15 क.मी. 
 
दाखल तारीख वेळ- 
द.16/11/2022 वेळ 

10.44 वा न द न.ं13 

गुरन मांक 
230/2022 
क 65 (ई) 
म. ो.का 

फयादी- अशोक द राम प लेवाड वय 54 वष 
वसाय नोकरी पोहेका  857पो टे मुदखेड मो.नं. 

8308194236 
 
आरोपी- 
 
िमळाला माल- देशी दा  भगरी सं ा या 180 
एम एम काचे या सीलबंद 48 बॉटल येक  
बॉटल 70  माण ेएकूण 3300  माल 
 

हक कत-सादर िवनंती क  वर नमूद 
तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपीन े देशी दा  भगरी सं ा या 
180 एम एल काचे या सीलबंद 48 
बाट या येक बॉटल 70 पय े माण े
एकूण 3300 पय ेचा ो. गु ाचा माल 
ितची छोटी िव  कर याच े उ ेशाने 
घेऊन जात असताना िमळून आला वगैरे 
फयाद व न गु हा दाखल  

 
तपासी अंमलदार- पोहेका/857 प लेवाड 
मो.नं.8308194236 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 



पो. टे. भोकर आ  70/ 2022 कलम 174crpc . द.16/11/2022 

पो. टे चे 
नाव 

आ  .व कलम आ  .घ.ता.वेळ व 
ठकाण  

खबर देणा याचे नाव  खुलासा  

भोकर    
आमृनं 70/2022 
कलम 174 crpc  
 
 
 
 
 
 
 

  
आ.मृ.घ.ता.वेळ ठकाण 
-. द. 16/11/2022 
रोजी वेळ 11.00ते 
11.30वाजता कनवट 
रोड भोकर  
 
 
दाखल - द 
16/11/2022 वेळ 
14.39- टेडा 20 
 

चं भान गंगाराम राठोड वय 60 
वष वसाय शेती राहणार पाक  
तांडा तालुका भोकर  
 
 
मयताचे नाव - बालाजी चं भान 
राठोड वय 45 वष वसाय एसटी 
वाहक भोकर आगार पाक  तांडा हमु 
सुिम  नगर भोकर ता भोकर िज 
नांदेड  
 
मरणाचे कारण :- दयिवकाराने 
मृ य ू
8830417346 

खूलासा :- सादर िवनंती क  वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादीचा मुलगा 
बालाजी चं भान राठोड वय 45 वष वसाय एसटी वाहक भोकर आगार पाक  तांडा 
हमुसिम  नगर भोकर तालुका भोकर िज हा नांदेड आज रोजी ुटी क न घरी येऊन मुले 
रडत अस याने यांना भजी आण यासाठी जवळचे हॉटेलम य ेगेल ेअसता तर च र येऊन 
जिमनीवर पड याने तेथील ओळखीचे लोकांनी ता काळ याच उपचार कमी सरकारी 
दवाखाना भोकर येथे नेली असता डॉ टरांनी मयत झा याचे घोिषत केल े व तो 

दयिवकारणे मरण पाव याचे सांिगतल े वगैरे खबरे व न व सद भोकर MLC NO 
196/2689 सेवक िशवराम गणपत भालेराव यां या हा ते ा  झा याने मा. पोिन साहेब 
यां या अदेशाने आ.मू. दाखल क न पुढील यो य या कायवाहीसाठी बीट पोहेकॉ 2078 
ल  टवार यां याकडे दला  
 
दाखल करणार- पोहेकॉ 1815 मंचलवाड पो. टे भोकर मो. नं. 9527795167 
 
  तपासीक अंमलदार :. पो. ह.े का. 20780 ल  टवार  
मोन 9767114720 
पो. टे. भारी अिधकारी.मा.पोनी ी. पाटील साहेब पो. टे.भोकर  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



पो. टे. भोकर गु र न 438/ 2022 कलम 283भा द िव द.16/11/2022 
 

पो. टे चे 
नाव 

गु र न .व कलम गु .घ.ता.वेळ व ठकाण  फयादी चे नाव  खुलासा  

भोकर  गु र नं 438/2022 
कलम 283 भा द िव  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

गु .घ.ता.वेळ व ठीकान :- 
द.16/11/2022 रोजी 

11.50वा  बालाजी पान शॉप 

समोर आंबेडकर चौक भोकर 
सावजिनक रोडवर ता. भोकर  
 
 
 
गु .दा.ता.वेळ :  
द 16/11/2022 चे टेडा 14 

वेळ12.41 
 
 

फयादीच ेनाव:- संजय हादराव लगडे 
वय 54 वसाय नोकरी पो.  हे कॉ  ब. नं. 
2523 नेमणूक पो. टे. भोकर िज. नांदेड 

मोन 
9823039063 
 
आरोपी :-  

खूलासा :- सादर िवनंती क , वर नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने 
याचे ता यातील अ पे ऑटो हे बालाजी शॉप समोर डॉ टर बाबासाहेब आंबेडकर 

चौक भोकर सावजिनक रोड लावून येणारे जाणारे वाहनास व पाच झा यास पोहोचल े
सोबत केला हणून याचे िवरोध वदळी या वगैरे मजकुरा या फयादीव न व न वर 
माणे गु हा दाखल क न पुढील तपास  मा.पोिन साहेब यां या आदेशाने िबट पो. ह.े 

का.2078 ल टवार यांचे कडे दला  
 
दाखल करनारे अंमलदार :  पोहेका 1815 मंचलवाड सर पो टे भोकर मो. नं.9527795167 
  
तपासीक अंमलदार : पो. हे. का.2078 ल टवार  पो. टे. भोकर मो. नं.9767114720 
 
पो. टे. भारी अिधकारी.मा.पोनी ी. पाटील साहेब पो. टे.भोकर मो.नं.9923104521 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 

 

 



(DCR) भाग 1 त े5 पो. टे. कंधार ग.ुर.न.350/2022 कलम.379 भा .द .िव. द.16-11-2022 
 

पो. टे. चे 
नाव 

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

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न.350/2022 

कलम.379 भा .द .िव.  

घडला:- द.11/11/2022चे 
रा ी 22.00 वा. ते द.12/ 
11/ 2022.चे 06.00 वाजता 
चे  सुमारास  फयादीच े

घरासमोर मौजे िह परगा 
(शा) ता.कंधार दि णेस  
25.M.  
 
 
 गु हा दाखल:- 
द.16/11/2022वेळ  14.29 

वाजता टेशन डायरी न द  
24  वर. 
 
 
दाखल करणार:-   -
HC/2259 ीराम ेसाहेब 
पो. टे. कंधार 

मोबाईल मांक 
9421761652. 

फयादीच ेनाव:- दयानंद जनादन कदम वय 39 
वष वसाय- शेती रा:- िह परगा (शा) ता. कंधार  
मो. . 9923879072. 
 

FIR त दली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा:- अ ात.  
 
उिशराचे कारण:- 
 
आरोपी अटक:- नाही  
 
गेला माल:- MH-26-AG-4230 िहरो पॅशन ो 
लाल रंगाची कमती अंदाज े25,000/- पये 
कमती.  

 
िमळाला माल :-िनरंक. 
उिशराचे कारण:- आज पावतो शोध घेऊन िमळून 

आ याने. 

खुलासा; 
            सादर िवनंती क   वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी याने 
याच ेमालक ची मोटार सायकल एमएच- 26 -ए जी- 4230 िहरो फॅशन ो लाल 

रंगाची द.11-11-2022 रोजी  रा ी 22.00 वाजता घरासमोर लावून झोपला असता 

दनांक 12- 11- 2022 रोजी सकाळी 06.00 वाजता उठून मोटार सायकल लावले या 
ठकाणी पािहले असता या ठकाणी दसून न आ याने ितचा आजूबाजूला शोध घेतला 

असता िमळून आली नाही .  
 िजचा चेिसस नं. MBLHA10AWCHE10095 व इंिजन नंबर जुनी वापरती कमती 
अंदाज े25.000/- पया  ची ती कोणीतरी अ ात चोर ाने बाजार करीत असताना 
चो न नेली आहे वगैरे जबाबा  व न  गु हा दाखल .  
  
 तपासी अंमलदार:--NPC/ 2730 टाकरस पो टे.कंधार मो. .9823311570. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .   मा. पोलीस िनरी क पडवळ साहेब पोलीस 
टेशन कंधार 

              मो. .9420841070. 
    
केलेला तपास:-  

 
मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना: 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 



(DCR) भाग 1 ते 5 पो. टे. कंधार गु.र.न.351/2022.कलम 324,323,504,506,34.भा .द .िव. द.16-11-2022. 

पो. टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व 

कलम 

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

अटक  होय/ नाही 

       हक कत 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

गु.र.न.351/ 

2022.कलम.324

,323,504,506,

34.भा .द .िव. 

घडला:- द.15.11.2022.  चे  

रा ी 01.00 वा  चे सुमारास 
फयादीच ेघरासमोर फुलवळ 

ता.कंधार पूवस 10.  k. m.  
 
 गु हा दाखल:- द. 16/11/2022 
वेळ 15.46वाजता टेशन डायरी 
न द 26 वर. 
 
दाखल करणार:--HC/ 2259 

ीराम ेसाहेब पो. टे. कंधार 
मोबाईल नंबर:-9421761652. 

फयादीच ेनाव:- गुणवंत पांडुरंग ीमंगले वय 30 वष 

वसाय- हावी  रा. फुलवळ ता.कंधार 
मो. .9322396628. 
 
FIR त दली का:- होय 
 
आरोपी नाव व प ा:-  
 
उिशराचे कारण:- आज रोजी पोिलस टेशनला येऊन  जवाब 
दले व न गु हा दाखल.  

 
आरोपी अटक:- नाही  
 
गेला माल:-.  

खुलासा; 

            सादर िवनंती क   वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील   आरोपी यांनी 
संगणमत क न फयादीस व याचे भावास आमचे बिहणीस मारहाण का करता असे हणून 
िशवीगाळ क न आरोपी .01.याने याचे हातातील  िबयरचे बॉटलीने फयादीच े त डावर 
मा न डाव ेगालावर व डावे डो याचे वर मा न दुखापत केली आहे व आरोपी . 02. याने 
याच े हातातील काठीने सा ीदार िशवाजी पंढरीनाथ बसवते यांच े डो यात मा न डोके 

फोडून दुखापत केली आहे व आरोपी तीन व चार यांनी फयादी व सा ीदार यांना थापड 
बु यांने मारहाण केली आहे व िजवे मार याची धमक  दली आहे वगैरे मजकुराची जबाब 
व न आज रोजी पोलीस टेशनला येऊन जवाब द याने. वर माण ेगु हा  दाखल .  
 
 तपासी अंमलदार:--NPC/548 काळे  साहेब पोलीस टेशन  कंधार मोबाईल नंबर 
.9325303161. 
 
पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो.क्र.= 
            मा. पो.िन. पडवळ साहेब पोलीस टेशन कंधार.  

              मो. .9420841070 
              
केलेला तपास:-  
मा.पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 



 

पोलीस टेशन हादगाव भाग 6 गुरनं  323/2022 कलम 283 भा द िव मान े द  16/11/2022 

पो. टेच ेनाव गुरनं व कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल 
ता. वेळ 

फयादीच ेनाव प ा व मोदी नं , 
आरोपीचे नाव व प ा , आरोपी अटक 
होय/  नाही 

हक कत 

हदगाव  भाग 6  गुरनं  

323/2022 कलम  283 

भादिव  

माने द  16/11/2022 

  

 द16/.11/2022  चे दुपारी 15:30 
वाजता चे सुमारास  मौ हदगाव 
तामसा रोड   पि म 2 क .. मी.  
तालुका हादगाव 
 
 
दशा :- पि मेस 02क . मी  

 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 
16/11/.2022 चे   17:54वा टे.डा 
न द  19 वर  
 
 गेला  माला :- िनरंक 
  िमळाला माल :-  िनरंक  
 
दाखल करणार :- NPC/799 जाधव 
पो टे हदगाव   

 फयादीच े नाव: - िवजय द ा य 
गायकवाड    वय 44वष ा. नोकरी 
पो ट हदगाव मो. न.  8888636700 
 
 
 FIR त दली का:- होय  
 

 
आरोपीचे नाव व प ा :-  
 
आरोपी अटक:- नाही 
 
 
 

खुलासा, 
             सादर िवनंती क  , नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील  आरोपीने 
याची ता यातील आपे ऑटो हे वाहन वाहतुक स अडथळा िनमाण होऊन मानवी 

जीिवतच धोका िनमाण होईल असे रोडवर उभे केले   वगैरे फयादीव न गु हा  
दाखल क न  माननीय पोलीस िनरी क साहेब यां या आदेशाव न PSI 
गायकवाड साहेब  यां याकडे दला.  
 

 
 
तपािसक अमंलदार :-PSI गायकवाड साहेब पो टे हदगाव मो नंबर 
7558864852 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 



पोलीस टेशन हादगाव भाग 6 गुरनं  324/2022 कलम 283 भा द िव माने द  16/11/2022 

पो. टेच ेनाव गुरनं व कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल ता. 

वेळ 

फयादीच ेनाव प ा व मोदी नं , 

आरोपीचे नाव व प ा , आरोपी 
अटक होय/  नाही 

हक कत 

हदगाव  भाग 6  गुरनं  

324/2022 कलम  283 

भादिव  

माने द  16/11/2022 

  

 द16/.11/2022  चे दुपारी 16:30वाजता 
चे सुमारास  मौ हदगाव तामसा रोड   
पि म 2 क .. मी.  तालुका हादगाव 
 
 
दशा :- पि मेस 02क . मी  

 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 16/11/.2022 चे   
18:27वा टे.डा न द  20 वर  
 
 गेला  माला :- िनरंक 
  िमळाला माल :-  िनरंक  
 
दाखल करणार :- NPC/799 जाधव पो टे 

हदगाव   

 फयादीच ेनाव: - िवजय द ा य 
गायकवाड    वय 44वष ा. 
नोकरी पो ट हदगाव मो. न.  
8888636700 
 
 
 FIR त दली का:- होय  
 
 
आरोपीचे नाव व प ा :-  
आरोपी अटक:- नाही 

खुलासा, 
             सादर िवनंती क  , नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील  आरोपीने याची 
ता यातील आपे ऑटो हे वाहन वाहतुक स अडथळा िनमाण होऊन मानवी जीिवतच धोका 
िनमाण होईल असे रोडवर उभे केले   वगैरे फयादीव न गु हा  दाखल क न  माननीय 
पोलीस िनरी क साहेब यां या आदेशाव न HC/1863 कादर साहेब  यां याकडे दला.  
 
 
 
तपािसक अमंलदार :-HC/1863 कादर  साहेब पो टे हदगाव मो नंबर 9860202126. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 

 

 

 



¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ²ÖÖ¸ü›ü   ×¤ü®ÖÖÓÛú 16/11/2022  (†Ö.´Öé.) 

¯ÖÖê. Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

†Ö. ´Öé.‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû¾Ö ×šüÛúÖÞÖ †Ö. ´Öéü®ÖÓ. 
¾ÖÛú»Ö´Ö 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü / ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö,¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. 
ÛÎú. 

†Ö. ´Öé “ÖßÆüÛúßÛúŸÖ 

¯ÖÖê. Ã™êü. 
²ÖÖ¸ü›ü  
×•Ö. 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

†Ö. ´Öé ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖ. ¾Öêôû¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ :- 
×¤ü. 16/11/2022 ¸üÖê•Öß¤ãü¯ÖÖ¸ü“Öê 
15.30¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“ÖêÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê 
¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖŸÖß»ÖÜÖÖê»Öß´Ö¬µÖê 
×™ü®Ö¯Ö¡ÖÖ“Öê †Ö›ü¶Ö»ÖÖ ´ÖÖî. 
¿ÖÓÛú¸ü®ÖÝÖ¸ü²ÖÖ¸ü›üŸÖÖ. ´Öæ¤üÜÖê›ü 
×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
†Ö. ´Öé ¤üÖ.×¤ü. ¾Öêôû¾Ö ®ÖÖë¤üÛÎú.:- 
16/11/2022“Öê18.51 ¾ÖÖ. 
®ÖÖë¤üÛÎú. 18¾Ö¸ü 
 
×¤ü¿ÖÖ¾Ö †ÓŸÖ¸ü :- 
¯Ö×¿“Ö´ÖêÃÖ 01 ×Ûú.´Öß. 

†Ö. ´Öé . ®ÖÓ.  
21/2022 
Ûú»Ö´Ö 
174 
ÃÖß.†Ö¸ü.¯Öß.ÃÖß. 
¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
 
 
 
 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê.ÛÎú. :-  
×¾Ö¿ÖÖ»Ö ÝÖÖêØ¾Ö¤ü »ÖÖêÞÖ¾Ö›êü¾ÖµÖ 22¾ÖÂÖì 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß¸üÖ. ¿ÖÓÛú¸ü®ÖÝÖ¸ü²ÖÖ¸ü›üŸÖÖ. 
´Öã¤üÜÖê›ü ×•Ö ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê. ÛÎú. 
8605193189. 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :- 
¸üÖ´Ö•Öß ‰ú±Ôú µÖÖêÝÖê¿ÖÝÖÖêØ¾Ö¤ü »ÖÖêÞÖ¾Ö›êü¾ÖµÖ 
30¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¿ÖÓÛú¸ü 
®ÖÝÖ¸ü²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖ. ´Öã¤üÜÖê›ü ×•Ö. ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
´Ö¸üÞÖÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ :-  µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ ¤üÖ¹ý 
×¯Ö‰ú®Ö ¤üÖ¹ý“µÖÖ ®Ö¿ÖêŸÖŸµÖÖ“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß 
×™ü®Ö¯Ö¡ÖÖ“Öê †Ö›ü¶Ö»ÖÖ ÃÖÖ›üß“µÖÖ 
ÃÖÆüÖµµÖÖ®ÖêÝÖôû±úÖÃÖ ‘Öê¾Öã®Ö †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖÛú¹ý®Ö 
‘ÖêŸÖ»Öß. 
 

ˆ×¿Ö¸üÖ“ÖêÛúÖ¸üÞÖ :- ×®Ö Ó̧üÛú 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- 
ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖßÛúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ¾Öêôûß¾Ö ×šüÛúÖÞÖßµÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 
ÆüÖ ¤üÖ¹ý ×¯Ö‰ú®Ö ¤üÖ¹ý“µÖÖ ®Ö¿ÖêŸÖŸµÖÖ“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ×™ü®Ö¯Ö¡ÖÖ“Öê 
†Ö›ü¶Ö»ÖÖ ÃÖÖ›üß“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖ®ÖêÝÖôû±úÖÃÖ ‘Öê¾Öã®Ö †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖÛú¹ý®Ö 
‘ÖêŸÖ»Öß.†ÃÖ»µÖÖ“Öß µÖÖŸÖß»ÖÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖ®ÖêÜÖ²Ö¸ü ×¤ü»µÖÖ®Öê²ÖÖ•ÖãÃÖ 
¯ÖḮ ÖÖÞÖê†Ö. ´Öé.¤üÖÜÖ»Ö.  
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :-  
¯ÖÖê.ÆêüÛúÖò/ 2449 ›üß.‹“Ö. ¾ÖÖ®ÖÖêôêûü ¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê. ÛÎú. 
8975366592. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸üü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :-  
¯ÖÖê.®ÖÖ../611ÃÖß. ‹ÃÖ. ¯Ö¾ÖÖ¸üü¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê. ÛÎú. 
8208810448 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üßü ®ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´ÖÖê. ÛÎú. :- 
´ÖÖ. ÃÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÁÖß ‹ÃÖ. †Ö¸ü. ŸÖãÝÖÖ¾Öê ¯ÖÖê.Ã™êü. ²ÖÖ¸ü›ü ´ÖÖê. ÛÎú. 
9822179877. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

 
 



पोलीस ठाण े मु ामाबाद   गुरन 264/2022  कलम498(अ)323.504.506. 34भा दिव  द  16/11/2022  

पो. टेच ेनाव गुरनं व कलम  गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल ता. 
वेळ 

फयादीच ेनाव प ा व मोदी नं , आरोपीच े
नाव व प ा , आरोपी अटक होय/  नाही 

हक कत 

पोलीस ठाण े
मु ामाबाद      

गुरन 264/2022 
कलम498(अ)323.
504.506. 34भा 
दिव माणे दाखल 
 

गु.घ.ता.वेळ ठकाण 
दनांक 21/11/2003रोजी  त ेआज 

पावतो घाटकोपर मुंबई . 
 
 
गु हा दाखल तारीख वेळ 
दनांक16../11/2022 

वेळ 16.13वाजता 
न द नंबर 28 
 
 
दाखल करणार पो. टे मु ामाबाद 
HC2068 कांगणे .पो टे 
मु ामाबाद 
मो न 8459537419. 
 
 

फयादीचे नाव :   

 
 
आरोपी. 
. 

वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी यांनी संगणमत क न 
फयादीस तु या नव यास बांधकामासाठी तु या माहेरा न दोन लाख 
पय ेघेऊन य ेअस े हणून िशवीगाळ क न शारी रक व मानिसक ास 

देऊन मारहाण क न जीवे मार याची धमक  देणारे .केशव िभकु राठोड. 
बालाजी िभकु राठोड बापूराव िभकु. ठोड.सव राहणार स मुख वाडी 
तांडा.ता.मुखेड िवमलबाई बापु  पवार रा.िव लवाडी िबचकंुदा िज. 
कामा रे ी.शानुबाई िवलास च हाण. रा. काश नगर बारहाळी. वगैरे 
जबाबा व न गु हा दाखल  
 
तपास अिधकारी  
 HC2319 िस े र  मो नंबर.. 
पो. टे. भारी अिधकारी  
सपोिन/ सं ाम उ व जाधव मो.न.8999881900 
पोलीस ठाणे मु माबाद 
 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



     DCR ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö Ø»Ö²ÖÝÖÖ¾Ö ÝÖã̧ ü®Ö- 163/2022 Ûú»Ö´Ö 324,504,506,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú-16-11-2022 
 

 

 

ÛÎú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
Ã™êü¿Ö®Ö 

ÝÖã ¸ü ®ÖÓ. 
¾Ö Ûú»Ö´Ö 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šüÛúÖÞÖ फयादीच े नाव प ा व 
मोदी नं , आरोपीचे नाव व 
प ा , आरोपी अटक होय/  
नाही 

Æü×ÛúÛúŸÖ 

1 ×»Ö²ÖÓÝÖÖ¾Ö ü   ÝÖã̧ ü®Ö    
163ê/2022 
Ûú»Ö´Ö 
324,504, 
506,34 
³ÖÖ¤ü¾Öß 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû  ×šüÛúÖÞÖ :- 
×¤ü.16-11-22 
¸üÖê•Öß 12.0 0 ¾ÖÖ  
×±úµÖÖÔ¤üß “Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü  
ÃÖÖ¾ÖÔ•ÖÖ×®ÖÛú ¸üÖë›ü¾Ö¸ü 
×¤ü¿ÖÖ- ˆ¢Ö¸ü 23 ×Ûú´Öß  
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-   
×¤ü.16-11-2022 ¸üÖê•Öß   
16.51. ¾Öêôû ¾ÖÖ.Ã™êü.›üÖ. 
14 ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ. ¾Ö¸ü   
 
 

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

   ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö  ÓŸÖß Ûúß, ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôûß. ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß 
²ÖÖ‡Ô Æüß ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ȩ̂ü›ü´Öê™ü Ûú¯Ö›üµÖÖ“Öê ÆüÖŸÖ ÝÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü Ûú¯Ö›êü 
ÜÖ¸êü¤üß Ûú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¸ü×¾Ö ¯ÖÖ¾Ö›êü µÖÖÓ“Öß ¯ÖŸ®Öß 
»ÖÆüÖ®Ö ´Öã»ÖÖ¾Ö¸ü ™üÖÛãú®Ö †¯ÖÏŸµÖêõÖ ¯ÖÞÖê ×ŸÖ»ÖÖ ‘ÖÖÞÖ ‘ÖÖÞÖ ²ÖÖê»ÖŸÖ 
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖß ´ÆüÞÖÖ»Öß Ûúß,´Ö»ÖÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ¾Ö¸ü ™üÖÛãú®Ö ‘ÖÖÞÖ ‘ÖÖÞÖ ÛúÖ 
²ÖÖê»ÖŸÖêÃÖ †ÃÖê ´ÆüÞÖÖ»Öê µÖÖ ÛúÖ¸üÞÖÖ¾Ö¹ý®Ö ¸ü×¾Ö ¯ÖÖ¾Ö›êü µÖÖÓ®Öê ¸üÖÝÖÖ®Öê µÖê¾Öã®Ö 
ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö ¤üÝÖ›üÖ®Öê ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¸ü»µÖÖÓ®Öê ´ÖãŒÛúÖ´ÖÖ¸ü »ÖÖÝÖã®Ö 
²Öë›ü †Ö»Öê ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖß ÛéúÂÞÖÖ Æêü ³ÖÖÓ›üÞÖê ÃÖÖê›ü×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß †Ö»Öê 
†ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÞÖ ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûú¹ý®Ö ®ÖôûÖ“µÖÖ ×¯Ö.¾Æüß.ÃÖß.¯ÖÖ‡Ô̄ Ö®Öê 
³Öã¾Ö‡Ô¾Ö¸ü ˆ•Ö¾µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ´ÖÖ¹ý®Ö •ÖÜÖ´Öß Ûú¹ý®Ö ¤ãü:ÜÖÖ¯ÖŸÖ Ûêú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê 
´ÖÖ¸üÞµÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß. 
¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬ÖÛúÖ¸üß- ´ÖÖ.ÃÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖß.¯Öß.¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖê. ®ÖÓ 
9823288458.  
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü :- ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö(ASI) ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß   ´ÖÖê ®ÖÓ-
9511270777 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü ü-ü-¯ÖÖêÆêüò  2436 ¿Öê¼êü ê  
´ÖÖê-®ÖÓ-9923303894  ¯ÖÖê.Ã™êü.Ø»ÖÓ²ÖÝÖÖ¾Ö  
                                                                                       

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



               पो. टे. भोकर  गुरन 439/2022 कलम 12 (अ)  मु.जु.का  . द 16.112022  
पो. टे चे नाव  घु घ ता वेळ ठकाण   गुरन / कलम  फयादी / आरोपी  थोड यात हाक कत  

1  2  3  4  5 
पो. टे. भोकर द 16.11/2022 चे 13.45   

वाजता नुतन शाळा 
आंबेडकर चौक मेन गेटचे 
समोर पटरचे दुकाणात 
दशा-पि मेस 0.5 क.मी 

अंतरावर  
 
दाखल – द 16.112022 
वेळ  टेडा – 27 
वेळ – 19.20  

गुरन- 
439/2022 
कलम 12 (अ) 
मु.जु.का माणे.   
 
 
िमळाला माल  - 
1200/- पय े
मटका जुगाराच े
सािह यासह 
  

फयादी – मोहन िशवाजी 
खेडकर वय 34 वष वसाय 
नौकरी पोकॉ/2867  पो. टे. 
भोकर  मो. नं. 8005000571 
 
आरोपी –  

खुलासा – सादर िवनंती क ,वर नमुद ता.वेळी व 
ठकाणी यातील आरोपीने बेकायदेिशर र य टाईम 

बाजार लोज िमलन डे नावाचा मटका वताचे 
फायदयासह खेळत व खेळवीत असतांना 1200/- पये 
रोख र म व मटका जुगाराचे साही यासह िमळुन आला 
वगैरे फयादीव न गु. हा दाखल क न तपास िबट 
पोहेकॉ/2078 ल टवार यांचेकडे दे यात आला आहे.  
 
दाखल करणार – पोहेका/ँ1815मंचलवाड पो टे भोकर 
मोन 9527795167 (PSO) 
तपासीक अमलदार – पोहेकॉ 2078  ल टवार पो टे 
भोकर मोन 9767004720  
पो टे भरी – िवकास पाटील साहेब मोन 
9923104521 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 
 
 
 
 



पो. टे. भोकर  गुरन 440/2022 कलम 12 (अ)  म.ुजु.का   द 016.112022 
पो. टे 
चे नाव  

गु. घ ता वेळ ठकाण   गुरन / कलम  फयादी / आरोपी  थोड यात हाक कत  

1  2  3  4  5 
पो. टे. 
भोकर 

द 16.11/2022 चे 
14.15   वाजता 
कनवटकडे जाणारे 

रोडचे डा ा बाजुर 
राज बार या देशी दा  
भटीचे बाजुस प ाचे 
टनशेडम ये उ ारेस 

0.5  क.मी.अंतरावर  
 
दाखल – द 
16.112022 वेळ  
टेडा – 28 

वेळ – 19.51  

गुरन- 440/2022 कलम 
12 (अ) मु.जु.का माणे.   
 
 
िमळाला माल  - 365/- 

पये मटका जुगाराचे 
सािह यासह 
  

फयादी – राजु 
राम वामी जकुट 40 वष 

वसाय नौकरी पोना / 
2565  पो. टे. भोकर  
मो. नं. 7219446361 
 
आरोपी –  

खुलासा – सादर िवनंती क ,वर नमुद ता.वेळी व ठकाणी 
यातील आरोपीने बेकायदेिशर र य िमलन डे नावाचा 
मटका वताचे फायदयासह खेळत व खेळवीत असतांना 
365/- पये रोख र म व मटका जुगाराचे साही यासह 
िमळुन आला वगैरे फयादीव न गु. हा दाखल क न तपास 
िबट पोहेकॉ/2078 ल टवार यांचेकडे दे यात आला आह.े  
 
दाखल करणार – पोहेका/ँ1815मंचलवाड पो टे भोकर 
मोन 9527795167 (PSO) 
तपासीक अमलदार – पोहेकॉ 2078  ल टवार पो टे 
भोकर मोन 9767004720  
 
पो टे भरी – िवकास पाटील साहेब मोन 9923104521 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 
 
 
 



       
Ps Markhel भाग 06 गुरनं237/2022 कलम 283 भादवी द. 16/11/2022 

पोलीस टेशन गु हारिज टरनंबर
वकलम 

गु हादाखलतारीखवेळव ठका
ण 

त ारदारयांचेनावव
प ा 

गु ाचीथोड यातहक कत 

मरखेल गुरनं. 237/2022  

कलम -283 
भादवी माणे. 

 

 

 

 

 

 

ग.ुघ.ता.वेळव ठकाण:- द. 
16/11/2022चेवेळ 16.00 
वाजताचे सुमारास भूतनिहपरगा 
बस थानक भुतनिहपरगा ते देगलूर 
जाणारे सावजिनक रोडवर 

मौजेमरखेलतालुकादेगलूर 

ग.ुदा.ता.वेळ व दनांक:-
16/11/2022 

वेळ 19.25 वा . टेडानंबर 17वर 

ग.ु दाखलकरणार:- npc 
94बारीपो. टेमरखेल 

मोनं.7776067774 

फयादीनाव: यानोबा 
िव लराव क  ेवय 31 

वष वसाय नौकरी 
पोलीस िशपाई ब ल 
नंबर 258 पोलीस टेशन 
मरखेल ता देगलूर 

 

आरोपीनाव:-  

खुलासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी 
हा याचे ता यातील ऑटोवाहन हा भुतनिहपरगा बस थानक येथे भुतनिहपरगा ते 
देगलूर जाणारे सावजिनक रोडवर र या या मधोमध उभा क न येणारे जाणारे 
लोकां याजीिवतास धोका अगर वाहनाचेरहदारीस अडथळा होईल असा ि थतीत 
िमळून आला वगैरे फयाद व न गु हा दाखल 

तपास अिधकारी पोलीस नाईक 338 वाघमारे पो टे मरखेल 

भारी अिधकारी 

पोिन गु े साहेब पो टे मरखेल मो नंबर 8830564618 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



Ps Markhelभाग 06 गुरनं238/2022 कलम 283 भादवी द. 16/11/2022 

पोलीस 
टेशन 

गु हारिज टरनंबर
वकलम 

गु हादाखलतारीखवेळव ठका
ण 

त ारदारयांचेनाववप ा गु ाचीथोड यातहक कत 

मरखेल गुरन.ं 238/2022  

कलम -283 
भादवी  

 

 

 

 

 

 

गु.घ.ता.वेळव ठकाण:- द. 
16/11/2022चेवेळ 17.00 
वाजताच े सुमारास माळेगाव 
बस थान कमाळेगाव त ेदेगलूर 
जाणारे सावजिनक रोडवर 

मौज ेमरखेल तालुका देगलूर 

 
गु .दा.ता.वेळव दनांक:-
16/11/2022 
वेळ 19.50 वा . टेडानंबर 
18 वर 
गु. दाखलकरणार:- 
 npc 94 बारी पो. टेमरखेल 
मोन.ं7776067774 

फयादीनाव: यानोबा िव लराव 
क  े वय 31 वष वसाय नोकरी 
पोलीस िशपाई ब ल नंबर 258 
पोलीस टेशन मरखेल ता देगलूर 

 

 

आरोपीनाव:- 

 

खुलासा:- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील 
आरोपी हा याच ेता यातीलऑटो वाहन हा भुतनिहपरगा बस थान क 
येथ े भुतनिहपरगा त े देगलूर जाणारे सावजिनक रोडवर र या या 
मधोमध उभा क न येणारे जाणारे लोकां या जीिवतास धोका अगर 
वाहनाच े रहदारीस अडथळा होईल असाि थतीत िमळून आला वगैरे 
फयाद व न गु हा दाखल 

तपासअिधकारीपोलीसनाईक 338 वाघमारेपो टेमरखेल 

भारीअिधकारी 

पोिन गु  ेसाहेब पो टे मरखेल मो नंबर 8830564618 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 
पो. टे. अधापरू  आ.  37/२०२२  कलम १७४ ,crpc माण े द.16/11/२०२२  

अ. .  आ ..व 
कलम 

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

      हक कत शेरा 

 पो. टे. 

अधापूर 

आ. .. व 
कलम- 
37/2022कलम. 
174 Crpc  
माणे. 

द.05/11/2022 
रोजीसकाळी22.47 वाजताचे 
सुमारास सरकारी दवाखा यात 
िव णुपुरी नांदेड वेळ न  नाही 
फयादीचे घर मौजे कोडा 

ता.अधापूर उ रेस 25 क.मी. 
 
  
अमरा दाखल दनांक व वेळ 
द.16/11/.202 

नो. मांक 13 वेळ 15.13. वा. 
 

खबर देणार-  .  . वैभव रामदास 
धनग ेवयात 38 वष वसाय 
शेती राहणार राज सारथी नगर 
नांदेड मोबाईल नंबर 83 29 85 
23 91 
 
मयताच ेनाव-    डॉ. िवलास 
रामदास धनग े47वय वष 
राहणार राजकारणी नगर 
नांदेड.  
 
मरणाचे कारण == आचानक 
च र येऊन दय िवकासा या 
झट याने य.ु 

खुलासा- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील  खबर 
देणार यांनी खबर दली क  यातील मयत भाऊ नामे डॉ टर िवलास 
रामदास धनग ेवय 47 वष राहणार राज सारथी नगर नांदेड ह े ाथिमक 
आरो य क  मालेगाव येथे ुटीवर पेशंट तपासत असताना अचानक च र 
येऊन बेशु  झाल े यांना उपचार कामी ॲ बुल स ने सरकारी दवाखाना 
िव णुपुरी येथे दाखल केल े असता तेथील डॉ टरांनी तपासून 

दयिवकारा या झट याने मरण पाव याचे सांिगतल े यांचे मरणाबाबत 
कोणावरही संशय कवा त ार नाही वगैरे जबाबाव न आ  दाखल . 
 
तपासी अंमलदार npc/1279 च हाण.मो.नं.9356283717. 
दाखल करणार-asi नंदेपोलीस ठाणे अंमलदार पो ट अधापूर मोबाईल 
नंबर .9765764482. 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 



 

पो. टे.तामसा 101/2022 कलम 452,427,354,323,506,143,147 भादवी  िदनांक - 16/11/2022 .  

पो. टे 
चे नाव  

गुरन  व कलम  गु.घ.ता.वेळ व 
िठकाण 

िफय दी चे नाव हिककत 

तामसा गुरन व कलम :-- 
101/2022 कलम:-- 
452,427,354,323,506,143, 
147 भादवी   
 
घटना थळी भेट:- 2) मा.सपोनी 
ी दळवे सा. पो टे तामसा मो 

नंबर.7744827771 व 1)  psi 
िकरवले सा पो टे तामसा मो.नंबर 
9922101100 यांनी 
िद.16/11/2022 
रोजी 22.40 वा. टे.डा. .24 वर 
भेट पुढे चालू आहे  

िदनांक:-- 
िद.16.11.2022 रोजी  
सकाळी 10.00 वा. चे 
सुमारास िफय दीचे राहते 
घरी  मौजे उमरी 
( ज) ता.हदगाव  िज हा 
नांदेड पुवस  05  िक.मी. 
 
 
 
गु.दा.ता.वेळ िद :-- 16. 
11.2022 चे 21.35  
वा.न द नं 22 वर . 
 
उिशराचे कारण:-.  

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

सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व िठकाणी  यातील 
आरोपीतांनी  गैर काय ाची मंडळी जमवून ॅ टर घरासमो न 
ने याचे कारणाव न घरात घुसून िफय दी व िफय दी या 
नव यास खुच ने व लाथा बु यांनी मारहाण केली व घरातील 
सहा खु य  व टी ही फोडून अंदाजे 03,000/ . चे नुकसान केले 
व सदािशव िशवाजी अमृते याने वाईट उ ेशाने िफय दी या 
ग यात हात घालून झटापट क न िवनयभंग केला व सव नी 
तु हाला कधी ना कधी खतम के यािशवाय राहणार नाही हणून 
जीवे मार याची धमकी िदली वगैरे जबाब व न वर माणे गु हा 
दाखल. 
 
 
दाखल करनार /.pso asi आडे     पो टे तामसा 
मो.न.9527808877 
 
तपासीक अिधकारी यांचे नाव :--    मा.psi िकरवले सा.   
पो. टे.तामसा  नंबर:--9922101100 
 
पो. टे भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर:-- मा.api 
दळवे सा. 
 पो. टे.मो.न.-7744827771 
 
केलेला तपास:-- 
मा.पोिलस अधी क यां या सुचना:-- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 



vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

¯ÖÖêÃ™ê ü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ ü̧ ÝÖã̧ ü®Ö 416/2022 Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.                               ×¤ü®ÖÖÓÛú  16/11/2022  
 

 
 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

ŸÖÛÎúÖ ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü 
ÝÖã̧ ü®Ö 416/2022 
Ûú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú  
13/11/2022 ¸üÖê•Öß 
18.30 ¾ÖÖ. ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü 
´ÖÖÝÖÔ ÁÖß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
¤ü×õÖÞÖêÃÖ 01 ×Û .´Öß . 

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
16/11/2022 ¸üÖê•Öß   
13.30 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÓ 
16 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¿ÖÛÓú¸ü 
“ÖÓ“Ö»Ö¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ˆ»ÆüÖÃÖ ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 
8928333311 

†Ö ü̧Öê¯Öß --  †–ÖÖŸÖ 

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö --  ×Æü¸üÖêÛÓú¯Ö®Öß“Öß ±Ñú¿Ö®Ö 
¯ÖÏÖêÛúÖóµÖÖ ¸ÓüÝÖÖ“Öß  ´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖÛú»ÖÛÎÓú  
MH 26 BH 9905  ×Ûú´ÖŸÖß 
25,000 ºþ “Öß 

†Ö ü̧Öê¯Öß †™üÛú  ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ®ÖßŸµÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖêÛÓú¯Ö®Öß“Öß ±Ñú¿Ö®Ö  ¯ÖÏÖê .ÛúÖóµÖÖ 
¸ÓüÝÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖÛú»ÖÛÎÓú  MH 26 BH 9905 ×Ûú´ÖŸÖß  25,000 
ºþ “Öß ×•Ö“ÖÖ “ÖêÃÖßÃÖ ®ÖÓ  MBLHAR18XHHL38107  ®Ö ‡Ó×•Ö®Ö  
HA10ACHHL75476  †¿Öß †ÃÖ»Öê»Öß ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö  ¯Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÖÝÖÔ 
ÁÖß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê »ÖÖ¾Ö»Öß †ÖÃÖŸÖÖ ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ  “ÖÖȩ̂ ü™ü¶Ö®Öê 
“ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öß †ÖÆêü .¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ †•ÖÔ †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ 
µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê  ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.†Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü 
¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ  / 143 ›üÖêÛúÖȩ̂ êü 
µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ. 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /143 ›üÖÛúÖȩ̂ êü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



 
 
 

  ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 417/2022 Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö.             ×¤ü®ÖÖÓÛú  16/11/2022  
 

  
 
 
 

¯ÖÖêÃ™êü ÝÖã̧ ü®Ö ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã̧ ü®Ö..‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ 

ŸÖÛÎúÖ ü̧ ¤êüÞÖÖ ü̧ ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖÝµÖ®ÖÝÖ¸ü ÝÖã̧ ü®Ö 
417/2022 Ûú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ.¤ü.×¾Ö 

ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö.ŸÖÖ. ¾Öêôû ¾Ö 
šüßÛúÖÞÖ  --×¤ü®ÖÖÓÛú  
25/10/2022 ¸üÖê•Öß 
01.30 ¸üÖÆüŸÖê 
‘Öºþ®ÖÃÖÆüµÖÖêÝÖ ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü ¯Öã¾ÖìÃÖ 01 
×Ûú.´Öß.  .                                                                

ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖ..ŸÖÖ. ¾Öêôû 
¾Ö šüßÛúÖÞÖ-  ×¤ü®ÖÖÓÛú 
16/11/2022 ¸üÖê•Öß   
14.17 ¾ÖÖ. Ã™êü›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ 19 ¾Ö¸ 

×±úµÖÖÔ¤üß  --  †ÓÛãú¿Ö †Ö®ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÞÖ ¾ÖµÖ 
33 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ÃÖÆüµÖÖêÝÖ ®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®ÖÓ 9561402939 

†Ö ü̧Öê¯Öß --  †–ÖÖŸÖ 

ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö --  ÆüÖê®›üÖÛÓú¯Ö®Öß“Öß 
µÖã×®ÖÛúÖÑ®ÖÛúÖôûµÖÖ ¸ÓüÝÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖÛú»ÖÛÎÓú  
MH 26 X 2260  ×Ûú´ÖŸÖß 20,000 ºþ “Öß 

†Ö ü̧Öê¯Öß †™üÛú  ®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÛúŸÖ  --  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤üŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö šüßÛúÖÞÖß 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ®ÖßŸµÖÖÓ“ÖßÆüÖê®›üÖÛÓú¯Ö®Öß“Öß µÖã×®ÖÛúÖÑ®ÖÛúÖôûµÖÖ ¸ÓüÝÖÖ“Öß 
´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖÛú»ÖÛÎÓú  MH 26 X 2260  ×Ûú´ÖŸÖß 20,000 ºþ “Öß  ×•Ö“ÖÖ 
“ÖêÃÖßÃÖ  MEHKC93H98085914  ¾Ö ‡Ó×•Ö®Ö ®ÖÓ KC09E1087365  
†¿Öß †ÃÖ»Öê»ÖßŸµÖÖÓ“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸ÌüÃÖÆüµÖÖêÝÖ ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê »ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ 
ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß ü†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™ü¶Ö®Öê “ÖÖêºþ®Ö ®Öê»Öß †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“ÖÖ †•ÖÔ 
†Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê  ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.†Öœêü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖêÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»ÖÛúºþ®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ  / 143 
›üÖêÛúÖȩ̂ êü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ. 

ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  -- ¯ÖÖêÆêüÛúÖÑ /143 ›üÖÛúÖȩ̂ êü ´ÖÖê ®ÖÓ -- 

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

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



       पो. टे.तामसा 102/2022 कलम ,354,323,504,506,143,147 भादवी  दनांक - 16/11/2022 .  

पो. टे 
चे नाव  

गुरन  व कलम  गु.घ.ता.वेळ व 
ठकाण 

फयादी च ेनाव ह ककत 

तामसा गुरन व कलम :-- 
102/2022 कलम:--
,354,323, 
504,506,143,147 
भादवी माणे  
 
 
घटना थळी भेट:- 2) 
मा.सपोनी ी दळवे सा. 
पो टे तामसा मो 
नंबर.7744827771 व 1)  
psi करवल ेसा पो टे 
तामसा मो.नंबर 
9922101100 यांनी 
द.16/11/2022 

रोजी 22.40 
वा. टे.डा. .24 वर भेट 
पुढे चाल ूआह े 

दनांक:-- 
द.16.11.2022 रोजी  

सकाळी 09.00 वा. चे 
सुमारास आरोपीचे 
घरासमोरील रोडवर  
मौजे उमरी 
( ज) ता.हदगाव  िज हा 
नांदेड पुवस  05  
क.मी. 

 
 
ग.ुदा.ता.वेळ द :-- 16. 
11.2022 चे 22.24  
वा.न द नं 23 वर . 
 
उिशराचे कारण:-.  

 फयादी चे नाव :-   
 
 
आरोपी चे नाव व प ा:--  
 
 
 
आरोपी अटक नाही 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील आरोपीतांनी  
गैर काय ाची मंडळी जमून ॅ टर घरासमोरील िग ीव न ॅ टर ने याचे 
कारणाव न फयादीचा मुलगा याम फरंग े यास िशवीगाळ क न लाथा 
बु यांनी मारहाण करीत असताना यातील फयादी ही याचे भांडणाची 
सोडवा सोडव कर याक रता गेली असता तीस सु ा यातील आरोपीतांनी  
लाथा बु यांनी मारहाण क न व गजानन आ ते याने वाईट हेतूने 
फयादीचा डावा हात ओढून िवनयभंग केला व राजू अमृते यांनी आज ना 

उ ा तु या पोराला खतम क न टाकतो असे हणून िजवे मार याची धमक  
दली वगैरे जबाब व न वर माणे गु हा दाखल. 

 
दाखल करनार /.pso asi आडे     पो टे तामसा मो.न.9527808877 
तपासीक अिधकारी यांचे नाव :--    मा.सपोनी ी दळवे सा.   पो. टे.तामसा  
नंबर:--7744827771 
 
पो. टे भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर:-- मा.api दळवे सा. 
पो. टे.मो.न.-7744827771 
केलेला तपास:-- 
मा.पोिलस अधी क यां या सुचना:-- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



Ikks LVs f’kokthuxj xq-j-ua- 407@2022 dye 363 Hkknoh fnukad 16@11@2022 

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

fn-osG 

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

gdhdr 

 
iksLVs ps uko 
%& 
f’kokthuxj  
   
 
 
 

xqUgk   ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%&fnaukd 
15@11@2022 jksth  
23%00 ok-ps lqekjkl 
jkgrs ?k#u olar 
uxj ukansM 
 
 fn’kk o varj%& 
mRrjsl 02 fd-eh 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-
%& 
fnukad 16@11@2022 
ps 13-47 LVs Mk ua 
17  oj  

xq-j-ua- 407@2022 
dye 363 Hkknoh 
 
 
 
 
mf’kjkps dkj.k & vkt 
jksth iks-LVs yk ;soqu 
rdzkjh tckc fnY;kus 
nk[ky- 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %& Hkkjrh; lkbZjke 
xìe o; o”kZ 45 o”kZ O;-O;kikj jk-
X;kuksth vcaMdj ;kapk okMk 
]olaruxj ukansM tkr ine’kkyh  
 
 
vkjksihps uko %& vuvksG[kh O;Drh 
uko xko o iRrk ekghr ukgh- 
 
 
fiMhrkps uko%&oS”.koh lkbZjke xìe 
o; 17 o”kZ jk- olaruxj ukansM 
f’k{k.k 10 oh ukikl eks ua-
6305087019 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh ;kaph eqyxh fgl dks.khr vuksG[kh O;Drhus dlysrjh vkeh”k 
nk[koqu ek÷;k dk;ns’khj j[kokyhrqu ?ksoqu xsys oxSjs tckck o#u oj 
izek.ks xqUgk  nk[ky d#u ek-iks-fu lk ;kaps vkns’kkus iq<hy rikl 
dkeh iksmifu jksMs lk-;kaps dMs fnys vkgs-  
 
 nk[ky dj.kkj &iksgsdkW@2155 tenkMs iks-LVs f’kokthuxj ukansM eks-ua-
9284401800 
rikfld vaeynkj %& iksmifu jksMs iks-LVs f’kokthuxj ukansM eks-ua-
9158807759 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&ek-iks-fu Jh ,u ch dk’khdj eks-dz-
9527988931 iks-LVs f’kokthuxj   
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh %& ek-iks-fu Jh ,u ch dk’khdj eks-dz-
9527988931 iks-LVs f’kokthuxj  liksfu okgqGs eks-ua-7774899822 
fn-16@11@2022 jksth jokuk osG 15-25 LVs-Mk 021 oj ?kVukLFkGh HksV 
lkBh jokuk o  
 
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & ?kVukLFkGk o#u ijr fn- 16@11@2022 
jksth osG 16-33 ok-LVs-Mk-dz 24 oj 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 
 

 



 

 iks LVs yksgk xq-j-ua- 223@2022 dye  457] 380  Hkknoh  fnukad 16@11@2022 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks 

xqjua ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  

fn-osG 

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

 
iksLVs 
ps uko 
%& 
yksgk   
   
 
 
 

xqUgk   ?kMyk rk-osG 
fBdk.k-%&fnaukd 
15@11@2022 jksth  22%00 
ok-rs fn-16@11@2022 
jksthps igkVs  03%00 
oktrkps  njE;ku fQ;kZnhps 
?kjh ekSts ;kno uxj  
f’kokth pkSd  yksgk rk-
yksgk  
 
 fn’kk o varj%& if’pesl 
02 fd-eh 
 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%& 
fnukad 16@11@2022 ps 17-
37 LVs Mk ua 15  oj  
 

xq-j-ua- 223@2022 
dye  457] 380  
Hkknoh 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %& v{k; n'kjFk phapsys o; 27 o"kZ O;olk; f'k{k.k  jk- ;kno 
ukxj f'kokth pkSd yksgk   rk- yksgk ft- ukansM    eksckbZy uacj 
&9322567763]7798444335 
 
 
vkjksihps uko %&vKkr 
 
xsyk eky &1½- lksU;kps 02 xaB.k R;kiSdh ,d 03 rksGs otukps o nqljs 04 rksGs 
otukps vls ,dw.k 07 rksGs otukps fderh vankts 2]10]000@&#i;s 2½- lksU;kps 
01 y‚dsV 03 rksGs otukps fderh vankts 90]000@&#i;s 3½- lksU;kps 02 
vaxBîk çR;sdh 05 xzWe otukP;k vls 01 rksGk otukps fderh vankts 
30]000@&#i;s 4½- lksU;kps dkukrhy >qeds 1 tksM 08 xzWe otukps fderh 
vankts 24]000@&#i;s 5½- lksU;kps dkukrhy osy 01 rksGk otukps fderh 
vankts 30]000@&#i;s 6½- lksU;kps eaxGlw= 03 xzWe otukps fderh vankts 
9000@& #i;s 7½- lksU;kps dkukrhy xqaMy 1 tksM 08 xzWe otukps fderh vankts 
24]000@&#i;s 8½- pkanhps dkukrys V‚Il 05 rksGs otukps fderh vankts 
2000@&#i;s 9½- pkanhph ik;krhy pkSu 07 rksGs otukps fderh vankts 2800@ 
#i;s  10½- dWu‚u daiuhpk dWesjk tquk okijrk fderh 15000@&#i;s 11½- ,e 
vk; daiuhpk eksckbZy tquk okijrk o nksu pktZj fderh 10]000@&#i;s T;kr 
vk;Mh;k daiuhps fle dkMZ uacj 7057738360 o T;kph vk; ,e bZ vk; ua 
866700049557232 vlysys 12½- uxnh 50]000@&#i;s T;kr 500 #i;s njkps 
100 NksVk ,dw.k lksU;kps 13 rksGs 9 xzWe otukps lksU;kps nkfxus fdaer 
4]17]000@&#i;s o pkanhps otu 12 rksGs fdaer 4800@&#i;s o eksckbZy pktZj 
fdaer 10]000@#i;s dWesjk 15]000@&#i;s uxnh 50]000@&#i;s vls ,dw.k 
4]96]800@&#i;s 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rk osGh o fBdk.kh 
;krhy fQ;kZnh gs vkiY;k dqVqach;kalg ?kjkr >ksiys vlrk 
dks.khrjh vKkr pksjVîkus fQ;kZnhP;k ?kjkP;k fdpupk 
njoktk ckgs:u <dywu vkrhy dksaMk rksMwu ?kjkr ços'k d:u 
yks[kaMh dikVkrhy lksU;k&pkanhps nkfxus ,d eksckbZy o nksu 
pktZj ,d dWesjk uxnh 50]000@&#i;s vlk ,dw.k 
4]96]800@&#i;kpk ,sot pks:u usyk -ox tckc o:u ek-
l- iks- fu 'ks[k lkgsckP;k vkns'kkus xqUgk nk[ky 
 
 nk[ky dj.kkj &iksgsdkW  ih- ok;- lk[kjs iks- LVs- yksgk eks 
u- 982301548 
 
rikfld vaeynkj %& iksmifu dkGs eWMe  lk- iks-LVs- yksgk 
eks- ua 9922391720 
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksfu rkacs iks LVs yksgk 9850188100  
eks ua pktZ liksfu ‘ks[k iks LVs yksgk  
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh %& ek-mi fo-iks-v- ekjksrh 
Fkksjkr mi foHkkx d/akkj eks ua  9921442700 o liksfu ‘ks[k  
iks LVs yksgk  
fn-16@11@2022 jksth jokuk osG 13-20 LVs-Mk 16  oj 
?kVukLFkGh HksV lkBh jokuk o  
?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 



 
                                              ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´Öß®Ö ÝÖã.¸ü.®Ö. 675/2022 Ûú»Ö´Ö 304(²Ö),34 ³ÖÖ¤ü¾Öß  ×¤ü®ÖÖÓÛú 16/11/2022  

¯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¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ,  †Ö¸üÖê̄ Öß 
†™üÛú ÆüÖêµÖ/®ÖÖÆüß 

ÆüÛúßÝÖŸÖ 

®ÖÖÓ¤êü›ü 
ÝÖÏÖ 

ÝÖã. ü̧.®Ö. :- 
675/2022  
Ûú»Ö´Ö 
304(²Ö), 
34 ³ÖÖ¤ü¾Öß   

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öê.¾Ö ×šüÛúÖÞÖ- 
×¤ü®ÖÖÓÛú 16/11/2022 
¸üÖê•Öß 16.30 ¾ÖÖ. “µÖÖ 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´ÖÖÆêü¸üß 
×ŸÖ¹ý¯ÖŸÖß®ÖÝÖ¸ü ¬Ö®ÖêÝÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
×¤ü¿ÖÖ:- ¯Öã¾ÖìÃÖ 02 ×Ûú ´Öß  
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû-  
×¤ü. 16/11/2022 “Öê ¾Öêôû 
23.48 ¾ÖÖ.®ÖÖë¤ü ÛÎú.31 

×±úµÖÖÔ¤üß  :- ¸üÖ•Öã ×¤üÝÖÓ²Ö¸ü ²ÖÓ›êü¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß 
®ÖÖêÛú¸üß ¸üÖ. ×ŸÖ¹ý¯ÖŸÖß®ÖÝÖ¸ü ¬Ö®ÖêÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
´ÖÖê.ÛÎú.8459543614. 
 
†Ö ü̧Öê̄ Öß :-. 
 

†Ö ü̧Öê̄ Öß †Ö™üÛú :- ×®Ö Ó̧üÛú 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :- ×®Ö Ó̧üÛú   
 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö  :-  ×®Ö Ó̧üÛú   
 
´ÖµÖŸÖ :- ¹ýŒ´ÖßÞÖ²ÖÖ‡Ô ÝÖÓÝÖÖ¬Ö¸ü ´ÖêÛúÖ»Öê (×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“Öß ²Ö×ÆüÞÖ)¾ÖµÖ 31 
¾ÖÂÖì ¸üÖ.³ÖÖµÖêÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö.®ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
ˆ¿Öß ü̧Ö“Öê ÛúÖ ü̧ÞÖ :- ×±úµÖÖÔ¤üß®Öê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ×±úµÖÖÔ¤ü 
×¤ü»Öê¾Ö¹ý®Ö 
 
 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ -  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß,®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖ®Öê ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ µÖê¾Öã®Ö ŸÖÛÎúÖ¸üß •Ö²ÖÖ²Ö 
×¤ü»Öß ×Ûú,ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖµÖŸÖ ²Ö×ÆüÞÖ ®ÖÖ´Öê ×ŸÖ“Öê »ÖÝ®Ö †Ö¸üÖê̄ Öß 
ÛÎú.01 µÖÖÓ“ÖêÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖ®Ö 2016 ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê †ÃÖã®Ö ×ŸÖÃÖ 2 
´Öã»Öê †ÖÆêüŸÖ »ÖÝ®ÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ´ÖµÖŸÖ Æüß ÃÖÖÃÖ¸ü“µÖÖ ‘Ö¸üß †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ 
ÃÖÖÃÖ¸ü“µÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ®Öß 90,000/- ÆãÓü›üÖ ‘Öê¾Öã®Ö µÖê µÖÖ 
ÛúÖ¸üÞÖÖ¾Ö¹ý®Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ÛÎú.01 ŸÖê 04 µÖÖÓ®Öß ´ÖµÖŸÖÖÃÖ 
×¿Ö¾ÖßÝÖÖôû Ûêú»Öß ¾Ö ¿ÖÖ×¸ü¸üßÛú,´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú ”ûôû Ûêú»µÖÖ®Öê 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ²Ö×ÆüÞÖß®Öê ¯ÖÓÜµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ›üß®Öê ÝÖôû±úÖÃÖ ‘Öê¾Öã®Ö 
†ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ Ûêú»Öß †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü ´Ö•ÖÛãú¸üÖ“Öê •Ö²ÖÖ²ÖÖ¾Ö¹ý®Ö 
´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö. ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö †ÖÆêü 
 
  
¤üÖÜÖ»Ö Ûú ü̧ÞÖÖ ü̧:- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê 
ÛÎú .9823155291. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬Ö:- ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ®Ö¸ü¾Ö™êü ¯ÖÖêÃ™êü ®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ´ÖÖê ÛÎú 
.8149863325. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß  : ´ÖÖ. †¿ÖÖêÛú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×®Ö¸üßõÖÛú, ¯ÖÖê.Ã™êü.®ÖÖÓ¤êü›ü ÝÖÏÖ. ´ÖÖê ÛÎú 
9823333377. 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



¯ÖÖêÃ™êü “Öê ®ÖÖ¾Ö  ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü  317/2022 Ûú»Ö´Ö 353,186,500,504,506,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü 16.11.2022  

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö  ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

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

Æü×ÛúÛúŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
®ÖÖ¾Ö  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

317/2022 
Ûú»Ö´Ö 
353,186, 
500,504, 
506,34  
³ÖÖ¤ü×¾Ö  ×¤ü 
16.11.2022  

1) ×¤ü.31.08.2022 ¸üÖê•Öß 
12.00 “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ  Æü²Öß²Ö 
™üÖÑÛúß•Ö ŸÖê ²ÖÛúá “ÖÖîÛú ´ÖãÜµÖ 
¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü †®ÖµÖÖ ›ÒêüÃÖêÃÖ 
‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 2) 
×¤ü.10/09/2022 ¸üÖê•Öß 
15.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 
¤êüÝÖã̧ ü ®ÖÖÛúÖ µÖê£Öß»Ö »ÖÖêÜÖÓ›üß 
¯ÖÖ¤ü“ÖÖ¸üß ¯Öã»ÖÖ•Ö¾Öôû 
¤êüÝÖ»Öã̧ ü ®ÖÖÛúÖ “ÖÖî̧ üÃŸÖÖ  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü.  
 
ÝÖã®ÆüÖÓ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ. ¾Ö ¾Öêôû  
:- ×¤ü.16.11.2022 ¸üÖê•Öß  
19.17 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  Ã™êü ›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ.27 ¾Ö¸ü 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö - ÝÖÞÖê¿Ö ×¯Ö.¸üÖ´ÖÖ 
Ø¿ÖÝÖê  ¾ÖµÖ 59 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ.®ÖÖîÛú¸üß 
(×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ †×ŸÖÛÎú´ÖÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ 
´Ö.®Ö.¯ÖÖ.®ÖÖÓ¤êü›ü) ¸üÖ.»ÖãÓ²Öß®Öß ®ÖÝÖ¸ü 
×¾Ö®ÖÛú¸ü ÛúÖÑ»Ö®Öß “ÖÖî±úÖôÌûÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê 
®Ö. 9890612056 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö  
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 
  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  
×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ×¤ü.31.08.2022 ¸üÖê•Öß 12.00 “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ †Ö¯Ö»Öê ¯Ö£ÖÛúÖÃÖÆü 
´Ö®Ö¯ÖÖ“Öê †×ŸÖÛÎú´ÖÞÖ Æü™üÖ¾Ö ´ÖÖêÆüß´Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖÖÃÖÆü ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖ®ÖÖ Æü²Öß²Ö ™üÖÑÛúß•Ö ŸÖê ²ÖÛúá “ÖÖîÛú 1) •Ö±ú¸ü †»Öß ÜÖÖÑ®Ö ¯ÖšüÖÞÖ, 2) 
†®ÖµÖÖ ›ÒêüÃÖêÃÖ ¤ãüÛúÖ®ÖÖ“Öê ´ÖÖ»ÖÛú ÃÖµµÖ¤ü ´Öî®ÖÖê×¤ü®Ö ÃÖµµÖ¤ü µÖãÃÖæ±ú µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖ®Öß 
¾Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú 10.09.2022 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß ŸÖß®Ö ¾ÖÖ•ÖÞµÖ“µÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¤êüÝÖ»Öã̧ ü 
®ÖÖÛúÖ “ÖÖî̧ üÃŸÖÖ µÖê£Öê •Ö±ú¸ü †»ÖßÜÖÖÑ®Ö ¯ÖšüÖÞÖ ¸üÖ ÝÖÓÝÖÖ®ÖÝÖ¸ü (¸üÖ´Ö¸üÆüß´Ö ®ÖÝÖ¸ü) 
¤êüÝÖ»Öã̧ ü ®ÖÖÛúÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ®Öß ´Ö.®Ö.¯ÖÖ.¯Ö£ÖÛúÖ“Öê ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÛúÖ´ÖÖŸÖ †œü£ÖôûÖ 
×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú¹ý®Ö †ÓÝÖÖ¾Ö¸ü ¬ÖÖ¾Öã®Ö µÖê¾Öã®Ö ×¿Ö¾ÖßÝÖÖôÌû Ûú¹ý®Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸üÞµÖÖ“Öß 
¬Ö´ÖÛúß ×¤ü»Öß †Ö×ÞÖ ´ÖÖ—ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Ëü µÖÖ µÖã™æü²Ö ´Öã»ÖÖÜÖŸÖ ¤êü¾Öã®Ö ´ÖÖ—Öß ¾Ö 
´Ö.®Ö.¯ÖÖ “Öê †×¬ÖÛúÖ¸üß ¾Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öß •ÖÖÆüß¸ü ×¸üŸµÖÖ ²Ö¤ü®ÖÖ´Öß Ûêú»Öß  
¾ÖÝÖî̧ êü •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»Öê®Öê ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ÃÖµµÖ¤ü ´Öã×®Ö¸ü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †×¬ÖÛúÖ¸üß : ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ÃÖµµÖ¤ü ´Öã×®Ö¸ü ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®Ö. 
9923697166 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü  - DO ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ÝÖÖê™üÛêú ®Öê ¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.®ÖÓ. 
9146663355. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

                                         



   ¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ   ÝÖã̧ ü®Ö  318/2022 Ûú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü 16.11.2022  

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã̧ ü®Ö  ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

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

Æü×ÛúÛúŸÖ 

¯ÖÖêÃ™êü “Öê 
®ÖÖ¾Ö  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
®ÖÖÓ¤êü›ü 

318/2022 
Ûú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü×¾Ö ×¤ü 
16.11.2022  

×¤ü.15.11.2022 ¸üÖê•Öß  
21.00 ¾ÖÖ ŸÖê 23.00 
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö 
ÝÖÖê»›ü®Ö ±ÓúŒ¿Ö®Ö ÆüÖÑ»Ö 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¤êüÝÖ»Öã̧ ü ®ÖÖÛúÖ 
®ÖÖÓ¤êü›ü  
 
ÝÖã®ÆüÖÓ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ. ¾Ö ¾Öêôû  
:- ×¤ü.16.11.2022 ¸üÖê•Öß  
22.02 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü ›üÖ 
®ÖÖë¤ü ®ÖÓ.32 ¾Ö¸ü 

 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö ‡°ŸÖêÜÖÖ¸ü ÜÖÖÑ®Ö 
†Ö¸üß±ú ÜÖÖÑ®Ö ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ.¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ¯ÖÖÞµÖÖ“Öê ™üÖÛúß•Ö¾Öôû 
“ÖÖî±úÖôûÖ ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®Ö. 
9860761007 
 
†Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö  
†Ö–ÖÖŸÖ 
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö- 
 ¯ÖÑ¿Ö®Ö ¯ÖÏÖê ÛúÖÃ™ü  ÛÓú¯Ö×®Ö“Öß 
´ÖÖê.ÃÖÖµÖÛú»Ö ÛÎú. ‹´Ö.‹“Ö.26 ‹.‹®Ö. 
6568 •Öã×®Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß ØÛú´ÖŸÖß 
†Ó¤üÖ•Öê.30,000 ¹ý. 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ :-  ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Öêôûß ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö  
×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖµÖÛú»Ö ¯ÖÑ¿Ö®Ö ¯ÖÏÖê ÛúÖÃ™ü  ÛÓú¯Ö×®Ö“Öß 
´ÖÖê.ÃÖÖµÖÛú»Ö ÛÎú. ‹´Ö.‹“Ö.26 ‹.‹®Ö. 6568 •Öã×®Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß ØÛú´ÖŸÖß 
†Ó¤üÖ•Öê.30,000 ¹ý.Æüß ÝÖÖê»›ü®Ö ±ÓúŒ¿Ö®Ö ÆüÖÑ»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¤êüÝÖ»Öã̧ ü ®ÖÖÛúÖ 
ÆÑü Ë Ë›ü»Ö »ÖÖòÛú Ûú¹ý®Ö šêü¾Ö»Öê †ÖÃÖŸÖÖ ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †Ö–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™ü¶Ö®Öê 
“ÖÖê¹ý®Ö ®Öê»Öß †ÖÆêü ¾ÖÝÖî̧ êü †•ÖÖÔ ¾Ö¹ý®Ö ›üß.†Öê.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêüÛúÖò 1821 ¿ÖêÜÖ ¸üÃÖã»Ö µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ×¤ü»ÖÖ. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖßÛú †×¬ÖÛúÖ¸üß : ¯ÖÖêÆêüÛúÖò 1821 ¿ÖêÜÖ ¸üÃÖã»Ö ¯ÖÖê Ã™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê ®Ö. 9767422380 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü  - ¯ÖÖêÆêüÛúÖò 2438 ×®Ö¸ü›êü ®Öê ¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.®ÖÓ. 9146113696 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   

 

                      



                                                               ¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ukansM xq-j-ua-399@2022 dye 379 Hkknfo ×¤ü-16/11/2022 

 

 

 

                       

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

ü ×¤ü-16/11/2022 ¯ÖÖê 
Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü    xq-
j-ua-399@2022 
dye 379 Hkknfo 

 xqUgk ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü 
-06/11/2022  “Öê 
¸üÖê•Öß 14.00 ŸÖê 
14-30 ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 

 úMkWDVj ykbZu 
ukansM-  
 
   nk[ky  
×¤ü-16/11/2022 
¾Öêôû  15.02¾ÖÖ. 

®ÖÖë¤ü dz 19 
 
 

×±úµÖÖÔ¤üß- lnkuan ‘ks”ksjko Hknzs 
o; 30 o”ksZ /kank ‘ksrh jk- 
xksnexko rk-uk;xko  
 
 
†¸üÖê̄ Öß- †–ÖÖŸÖ 
 

 xs»Öê»ÖÖ´ÖÖ»Ö-gskaMk ‘kkbZu 
´ÖÖêÃÖÖMH-26-AZ-3761 •Öã®Öß 

¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß  fda 25000/-  

           [kqyklk& lknj fouarh dh] oj ueqn rk-osGh o fBdk.kh 
;krhy fQ;kZnh gk R;kps ukrsokbZdkP;k mipkjklkBh vkyk vlrk 

R;kph  gskaMk ‘kkbZu ´ÖÖêÃÖÖMH-26-AZ-3761 •Öã®Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß  fda 
25000/- ph dks.khrjh vKkr pksjV;kus utj pqdowu pksjV;kus 
pks:u usyh oxSjs vtkZo:u ek- iks-fu-lkgsckaps vkns’kkus xqUgk 
nk[ky d:u iq<hy rikl iksgsdkW@1824 dsanzs ;kapsdMs ns.;kr 
vkyk – eks-ua- 9923381047 
 
xqUgk nk[ky& iksgsdkW@1037 fe>kZ  
eks-ua- 7972467403 
 
izHkkjh vf/kdkjh& iks-fu-Jh txnh’k HkaMjokj eks-ua-
9923696860 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



   ¯ÖÖê Ã™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ukansM xq-j-ua-400@2022 dye 294]323]427]506]34 Hkknfo ×¤ü-16/11/2022 

 

 

 

 

                                                  

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

ü ×¤ü-16/11/2022 ¯ÖÖê Ã™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü     xq-j-ua-
400@2022 dye 
294] 323] 427] 
506] 34 Hkknfo 

 xqUgk ‘Ö›ü»ÖÖ    ×¤ü -
16/11/2022  “Öê 
¸üÖê•Öß 12.30 ŸÖê 13-
15 ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ 

 ukjk;.k ohj 
csdjh oftjkckn 
ukansM 
 
   nk[ky  
×¤ü-16/11/2022 
¾Öêôû  22.36¾ÖÖ. ®ÖÖë¤ü 

dz—34 
 

×±úµÖÖÔ¤üß-  
†¸üÖê̄ Öß-  

           [kqyklk& lknj fouarh dh] oj ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy 
fQ;kZnh efgyk o frpk eqyxk vkf.k lqu R;kaps nqdkukoj vlrkuk ;krhy 
vkjksihrkauh lax.ker d:u vkeP;k fo:/n fnok.kh nkok dk nk[ky dsyk 
;kpk jkx eukr /k:u nqdkukleksj ;sowu v’yhy Hkk”ksr f’kohxkG d:u 
/kDdkcqDdh dsyh- ftos ekj.;kph /kedh nsowu nqdkukrhy dkp QksMwu 
uqdlku dsys- oxSjs vtkZo:u ek- iks-fu-lkgsckaps vkns’kkus xqUgk nk[ky 
d:u iq<hy rikl iksgsdkW@845 jkBksM ;kapsdMs ns.;kr vkyk – eks-ua- 
9923381047 
 
xqUgk nk[ky& iksgsdkW@2812 loudj  
eks-ua- 7972467403 
 
izHkkjh vf/kdkjh& iks-fu-Jh txnh’k HkaMjokj eks-ua-9923696860 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



   ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ³ÖÖÝÖ - 01 ŸÖê 05 ÝÖã̧ ü®Ö 408/2022 Ûú»Ö´Ö  379 ³ÖÖ¤ü×¾Ö  ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ×¤ü.16.11.2022  

  

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã̧ ü®ÖÓ ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 

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

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

³ÖÖÝÖ 01 ŸÖê 05 
 
ÝÖã̧ ü®Ö. 408/2022  
 Ûú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü¾Öß   
 
ÝÖã®ÆüµÖÖÓ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :- 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ :- ×¤ü. 
12/11/2022 ¸üÖê•Öß ¸üÖ¡Öß 20.30 
ŸÖê 21.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö  
¸êüÞÖãÛúÖ‡Ô ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü,®ÖÖÓ¤êü›ü. 
  
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü : ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 02 ü 
×Ûú.´Öß ²Öß™ü ÛÎú .04 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :-×¤ü.16/11/2022 
¸üÖê•Öß 15.04 ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ. 20 ¾Ö¸ü 
 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ‹Ûú ×Æü¸üÖê ÛÓú¯Ö®Öß“Öß 
±òú¿Ö®Ö ¯ÖÏÖê ´ÖÖê.ÃÖÖ.×Ûú.†Ó.45000 
¹ý¯ÖµÖê. 
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ×®Ö Ó̧üÛú 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 
ÃÖµÖ¤ü †—ÖÆü¸ü ×¯Ö.ÃÖµµÖ¤ü ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ.²ÖÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ÛúÖò»Ö®Öß ¤êüÝÖ»Öã̧ ü ®ÖÖÛúÖ ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.ÛÎú. 8668688805. 
 
 †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö:- †–ÖÖŸÖ 
 
 †Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖ †™üÛú :- ×®Ö¸ÓüÛú 
‹±ú†ÖµÖ †Ö¸ü ¯ÖÏŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÝÖ¸ü ÛúÃÖê: ÆüÖêµÖ 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ: †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö  µÖê£Öê 
µÖê¾Öæ®Ö ŸÖÛÎúÖ¸üß •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ®Öê ¤üÖÜÖ»Ö 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- 
         ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß 
µÖÖÓ®Öß ŸµÖÖ“ÖÓ ß ‹Ûú ×Æü¸üÖê ÛÓú¯Ö®Öß“Öß ±òú¿Ö®Ö ¯ÖÏÖê ´ÖÖê.ÃÖÖ.‹´Ö.‹“Ö.26 ²Öß.™üß. 
3279 ×Ûú.†Ó.45000 ¾ÖÞÖÔ®ÖÖ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ.¸êüÞÖãÛúÖ‡Ô ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ˆ³Öß Ûú¹ý®Ö ¤ü¾ÖÖÜÖÖÞµÖÖŸÖ •Öê¾ÖÞÖÖ“ÖÖ ›ü²²ÖÖ ‘Öê¾Öã®Ö †ÖŸÖ ÝÖê»ÖÖ ¾Ö  
•Öê¾ÖÞÖ  
—ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖÆêü¸ü µÖê¾Öã®Ö ¯ÖÖÆüß»Öê †ÃÖŸÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ×šüÛúÖÞÖß ´ÖÖê.ÃÖÖ.×´Öôãû®Ö 
†Ö»Öß ®ÖÖÆüß ´ÆüÞÖã®Ö †Ö•Öã²ÖÖ•Öã»ÖÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×´Öôãû®Ö 
†Ö»Öß ®ÖÖÆüß ´ÆüÞÖã®Ö ÃÖ¤ü¸ü“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ.ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “Öê Ö¸ü™üµÖÖ®Öê “ÖÖê¹ý®Ö 
®Öê»Öß †ÖÆêü.¾ÖÝÖî̧ êü •Ö²ÖÖ²Ö ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÓ Ö“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê ÝÖã®ÆüÖ 
¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö/Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»ÖÖ 
†ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß :-  
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö/Ø¿Ö¤êü ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü, ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.®Ö. 9579308012. 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü :- 
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2155 ¯Öß.‹“Ö.•Ö´Ö¤üÖ›êü ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü, ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê. 
®Ö.9890018039. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß :-  
ÁÖß.›üÖò.ÛúÖ¿ÖßÛú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.9527988931 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



                                 ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ³ÖÖÝÖ - 01 ŸÖê 05 ÝÖã̧ ü®Ö 409/2022 Ûú»Ö´Ö  4/25 ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü ÛúÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ×¤ü.16.11.2022  

 

¯ÖÖê.Ã™êü. 
“Öê ®ÖÖ¾Ö 

ÝÖã̧ ü®ÖÓ ¾Ö Ûú»Ö´Ö ÝÖã®ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö 
¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû 

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

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
®ÖÝÖ¸ü 
®ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
 
 
 
 
 
 

³ÖÖÝÖ 01 ŸÖê 05 
 
ÝÖã̧ ü®Ö. 409/2022  
 Ûú»Ö´Ö 4/25 
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü 
ÛúÖµÖ¤üÖ. 
 
 
 
ÝÖã®ÆüµÖÖÓ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ :- 

ÝÖã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 
:- ×¤ü. 16/11/2022 ¸üÖê•Öß 
¸üÖ¡Öß 13.55 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ŸÖêÆü¸üÖ®ÖÝÖ¸ü,®ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü,®ÖÖÓ¤êü›ü. 
  
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü : 
¯Ö×¿“Ö´ÖêÃÖ 02 ü ×Ûú.´Öß 
²Öß™ü ÛÎú .01 
 
ÝÖã.¤üÖ.ŸÖÖ.¾Öêôû :-
×¤ü.16/11/2022 ¸üÖê•Öß 
16.04 ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ. 22 
¾Ö¸ü 
ÝÖê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :-  
 ×´ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö :- ‹Ûú 
¬ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸ü ¯ÖÖŸÖê †ÃÖ»Öê»ÖÖ 
»ÖÖêÜÖÓ›üß ÜÖË Ó•Ö¸ü ¾Ö ®ÖÝÖ¤üß 
700 ¹ý¯ÖµÖê  

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 
×´Ö»Öà¤ü ×¯Ö.´Ö¬ÖãÛú¸ü ÃÖÖê®ÖÛúÖÓ²Öôêû ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-
®ÖÖîÛú¸üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.ÛÎú. 9588685155. 
 
 †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ®ÖÖ¾Ö:-  
 
 †Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖ †™üÛú :- ×®Ö¸ÓüÛú 
‹±ú†ÖµÖ †Ö¸ü ¯ÖÏŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÝÖ¸ü ÛúÃÖê: ÆüÖêµÖ 
 
ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ:  

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:- 
         ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß ®Ö´Öã¤ü ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß  ÆüÖ ŸÖêÆü¸üÖ®ÖÝÖ¸ü,®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü Ã¾ÖŸÖÖ“Öê 
ÆüÖŸÖÖŸÖ ²ÖêÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ÜÖÓ•Ö¸ü ‘Öê¾Öã®Ö µÖêÞÖÖ¸ü •ÖÖÞÖÖ¸êü »ÖÖêÛúÖÓ“Öê ´Ö®ÖÖŸÖ 
¤üÆü¿ÖŸÖ ×®Ö´ÖÖÔ®Ö ÆüÖê‡Ô»Ö †¿µÖÖ ×¸üŸÖß®Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôûÝÖŸÖÖ®ÖÖ ×´Öôãû®Ö 
†Ö»ÖÖ †ÖÆêü.¾Ö Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÓ Ö“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®Öê 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö/‘ÖãÝÖê µÖÖÓ“Öê Ûú›êü 
×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß :-  
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×®Ö/Ø¿Ö¤êü ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü, ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.®Ö. 
9822720567. 
 
¤üÖÜÖ»ÖÛú¸üÞÖÖ¸ü :- 
 ¯ÖÖêÆêüÛúÖò/2155 ¯Öß.‹“Ö.•Ö´Ö¤üÖ›êü ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü, ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê. 
®Ö.9890018039. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß :-  
ÁÖß.›üÖò.ÛúÖ¿ÖßÛú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.9527988931 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   



¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ×´ÖÃÖàÝÖ ÛÎú. 46/2022 “Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü. 16/11/2022 

 

¯ÖÖê.Ã™êü.“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

×´ÖÃÖàÝÖ ¾Ö 
Ûú»Ö´Ö 

×´ÖÃÖàÝÖ  ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö 
×šüÛúÖÞÖ 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê/ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸üÖ“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÆüÛúßÛúŸÖ 

×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
®ÖÝÖ¸ü 

×´ÖÃÖàÝÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú-
46/2022 
 
 
 
 
 
 

×´ÖÃÖàÝÖ ‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 
:-×¤ü. 16/11/2022 ¸üÖê•Öß 
¾Öêôû 18.30 ¾ÖÖ ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖŸÖã®Ö 
™üÖ‰ú®Ö ´ÖÖÛðú™ü ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß 
¤ü¢Ö®ÖÝÖ¸ü,®ÖÖÓ¤êü›ü µÖê ê£Öæ®Ö 
  
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ¸ü  :- 
ˆ¢Ö ȩ̂üÃÖ 02  ×Ûú´Öß ²Öß™ü 04 
 
 
×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»Ö ŸÖÖ.¾Ö ¾Öêôû :-
×¤ü. 16/11/2022 ¸üÖê•Öß ¾Öêôû 
23.02 ¾ÖÖ Ã™êü.›üÖ.35 ¾Ö¸ü 

ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü::-  
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö:- ³ÖŒŸÖß 
¯ÖÏ¤üß¯Ö †Ö‡Ô®Ö¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖÔ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-×¿ÖõÖÞÖ ¸üÖ.™üÖ‰ú®Ö ´ÖÖÛìú™ü 
ÃÖÖêÃÖÖµÖ† ß ¤ü¢®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.®Ö. 
9028271797. 
 
²Öê̄ Ö¢ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖÞÖÔ®Ö:- 
 Ó̂“Öß 5 ±ãú™ü , Ó̧üÝÖ ÃÖÖ¾ÖôûÖ, ÛêúÃÖ 
ÛúÖôêû ×¿ÖõÖÞÖ 10,Ûú¯Ö›êü ¯ÖÖÓœü¸üÖ ™üÖò̄ Ö 
¾Ö »ÖÖ»Ö Ó̧üÝÖÖ“ÖÖ ¯Öî•ÖÖ´ÖÖ. 

ÜÖã»ÖÖÃÖÖ:-  
           ÃÖÖ¤ü¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûúß µÖÖŸÖß»Ö ÜÖ²Ö¸ü ¤êüÞÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ´Öã»ÖÝÖß †Ö•Ö 
×¤ü®ÖÖÓÛú 16/11/2022 ¸üÖê•Öß ¾Öêôû 18.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üÖÆüŸÖê 
‘Ö¸üÖŸÖã®Ö ÛúÖêÞÖÖ»ÖÖÆüß ÛúÖÆüß‹Ûú ®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖ ×®Ö‘Öã®Ö ÝÖê»Öß †ÖÆêü 
†Ö¢ÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ ¯Ö¸üŸÖ ‘Ö¸üß †Ö»Öß ®ÖÖÆüß. ¾ÖÝÖî̧ êü †•ÖÖÔ¾Ö¹ý®Ö ×´ÖÃÖàÝÖ ¤üÖÜÖ»Ö 
Ûú¹ý®Ö ´ÖÖ.¯ÖÖê.×®Ö.ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ®¾ÖµÖê ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÛúÖ´Öß ¯ÖÖê®ÖÖ-
2116 ÝÖã™ü™êü µÖÖÓ“Öê Ûú›êü ×¤ü»Öê †ÖÆêü. 
 
ŸÖ¯ÖÖ×ÃÖÛú †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü- 
¯ÖÖê®ÖÖ-2116 ÝÖã™ü™êü ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖê.ÛÎú. 
9822985678 

 ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü :-  
¯ÖÖêÆêüÛúÖò/1302 ‹´Ö.‹®Ö.×ÝÖ¸üß   ¯ÖÖê.Ã™êü.×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ®ÖÖÓ¤êü›ü 
´ÖÖê.®Ö.9325447086 
¯ÖÖê.Ã™êü.¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß:- ¯ÖÖê.×®Ö.ÁÖß ›üÖò.‹®Ö.²Öß.ÛúÖ¿ÖßÛú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö 
¯ÖÖê.Ã™êü. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ,®ÖÖÓ¤êü›ü  ´ÖÖê. ®ÖÓ.9527988931 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&   


