
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú.  423/2021              ×¤üÖÖÓ�  :  30/08/2021 
 

1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
 

³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖȩ̂ ü “ÖÖî�ú ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß ŸÖß“Öê ¯ÖŸÖß 
ÃÖÖê²ÖŸÖ Ã�ãú™üß¾Ö¸ü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×ŸÖ“Öê �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö �ÖÓšü�Ö, ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö, ÆüÖŸÖ¹ý´ÖÖ»Ö ¯ÖêÖ, �ÖÖò�Ö»Ö ¾Ö Ö�Ö¤üß 3000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖê ¯ÖÃÖÔ ´Ö¬µÖê šêü¾ÖãÖ, 
¯ÖÃÖÔ ´ÖÖÓ›üß¾Ö ü̧ ÆüÖŸÖÖŸÖ ¬Ö¹ýÖ �ÖÖ›üß¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö“ÖÖÖ�ú ¤üÖêÖ †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü �ÖÖ›üß¾Ö¸ü µÖê¾ÖãÖ ¯ÖÃÖÔ 
×ÆüÃÖ�úÖ¾ÖãÖ 95,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖî. ÃÖã×ÖŸÖÖ ³ÖÏ. ²ÖÖ»ÖÖ•Öß �Ö¹ý›ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
‘Ö¸ü�úÖ´Ö, ¸üÖ. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 289/2021 �ú»Ö´Ö 392, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Öü/ÁÖß ³ÖÖêÃÖ»Öê,  ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 9960157059   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.45 ŸÖê ×¤ü. 29.08.2021 “Öê 06.34 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÆüÖò™êü»Ö ¾ÖÖ™ü̧ ü »Öß»Öß 
²ÖÖ¸ü †ò�›ü ȩ̂üÃ™üÖò̧ Óü™ü �ú´Ö»Ö ²ÖÖ¸ü †Ñ�›ü ȩ̂üÃ™üÖò̧ Óü™ü ¾Ö ×¿Ö¾Ö�éú¯ÖÖ �éúÂÖßÃÖê¾ÖÖ �ëú¦ü �Öã¹ý•Öß “ÖÖî�ú ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÆüÖò™êü»Ö ¾ÖÖò™ü¸ü 
»Öß»Öß ²ÖÖ¸ü †ò�›ü ¸êüÃ™üÖò̧ Óü™ü ¾Ö †×ŸÖ¿Ö �ãú´ÖÖ¸ü ¿ÖÓ�ú¸ü ¯ÖÏÃÖÖ¤ü •ÖîÃ¾ÖÖ»Ö µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ»Ö�úß“Öê �ú´Ö»Ö †ò�›ü ȩ̂üÃ™üÖò̧ Óü™ü ¾Ö ¿µÖÖ´Ö ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö �ú»µÖÖ�Ö�ú¸ü 
µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ»Ö�úß“Öê ×¿Ö¾Ö�éú¯ÖÖ �éúÂÖßÃÖê¾ÖÖ �ëú¦ü �Öã¹ý•Öß “ÖÖî�ú ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ¿Ö™ü¸ü“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ ¿Ö™ü¸ü ˆ“Ö»ÖãÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö 
�ú¹ýÖ ¾Öê�Ö¾Öê�ÖôûµÖÖ �Óú¯ÖÖß“Öê ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý ¾Ö ÃÖßÃÖß™üß¾Æüß ±ãú™êü•Ö“Öß ›üß¾Æüß†Ö¸ü ´Ö¿ÖßÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 2,07,630/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ 
Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¸üÖ•ÖŸÖß»Ö�úØÃÖÆü ¯ÖÏ³ÖãØÃÖÆü Æü•ÖÖ¸üß, ¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖòÖê•Ö¸ü ÆüÖò™êü»Ö ¾ÖÖ™ü̧ ü »Öß»Öß ²ÖÖ¸ü †ò�›ü 
¸êüÃ™üÖŅ̃ Óü™ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 288/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß •ÖÖ¬Ö¾Öüûüüû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9823603909  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ŸÖê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¯ÖÖȩ̂ ü¾ÖÖ»Ö †Öò‡Ô»Ö ×´Ö»Ö“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ 
†Öî¤üµÖÖê�Öß�ú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öê ¤ãü�úÖÖÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ú¹ýÖ Ö�Ö¤üß 40,000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ‹�ú �ÖÏò́ Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê 
´ÖÖß Ø�ú´ÖŸÖß 3000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ›ü²µÖÖŸÖ šêü¾ÖãÖ ¤ãü�úÖÖÖÃÖ �ãú»Öǣ Ö »ÖÖ¾ÖãÖ ‘Ö¸üß �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ¤ãü�úÖÖÖ“Öß ÃÖÖ�Öôûß 
ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ 43,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¸üŸÖÖ»ÖÖ»Ö ×•ÖµÖÖ»ÖÖ»Ö �ãú¸üß»Ö, ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ³ÖÓ�ÖÖ¸ü ¤ãü�úÖÖ, ¸üÖ. ÖÖ¸üÖµÖ�ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 331/2021 �ú»Ö´Ö 454, 
380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/2059 ÃÖÖÖ¯Öû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9421849989  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
3)¤êü�Ö»Öã̧ üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 29.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 02.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �ãú¿ÖÖ¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê Ã»Öò̄ Ö¾Ö¸ü “ÖœãüÖ ×•ÖÖÖ ˆŸÖ¹ýÖ “ÖÖȩ̂ üß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê ‘Ö¸üÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖßÖê †Ö¸ü›üÖ †Öȩ̂ ü›ü 
�êú»µÖÖÖê ŸÖÖê ¯ÖôãûÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ¯Ö�ú›ãüÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖÓ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ×¤ü»Öê. †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ‘Ö¸ü±úÖê›üß �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ 
×±úµÖÖÔ¤ß ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö �Ö�Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ›ãü�ú¸êü, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¾Ö ÆüÖò™êü»Ö“ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. �ãú¿ÖÖ¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 392/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, 511 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖü/2322 ¯Ö»»Öê¾ÖÖ›üûüüû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9552520363  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
4)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 29.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ¤ü¢ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ™üß ¾Æüß ¾Ö ¤üÖêÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö (¾ÖÖ¯»ÖÃÖ ¾Ö †Öê̄ ÖÖê) Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ×¾Ö¯Öã»Ö ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¬Ö´Ö»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß, ¸üÖ. ¤ü¢ÖÖ�Ö¸ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 332/2021 �ú»Ö´Ö 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüü/882 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößûüüû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9421870108  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 
  



3)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ³Ö�ÖŸÖØÃÖ�Ö “ÖÖî�ú ¯Öê™ÒüÖê»Ö¯ÖÓ̄ ÖÖ •Ö¾Öôû ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß Æüê �ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ±úôêû �Ö ȩ̂ü¤üß �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¿Ö™Ôü“µÖÖ ×�Ö¿ÖÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»ÖÖ †Öê̄ ÖÖê ¸êüÖÖê -5 ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 
25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¿Ö´Öß´Ö ¸üÖ•Ö ×¯Ö. ×ÖÃÖÖ¸ü †Æêǘ Ö¤ü, ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �Öê™ü 
ÖÓ 331 �Ö»»Öß ÖÓ-3 ÃÖß™üß �úÖò»ÖÖß »Ö�´ÖßÖ�Ö¸ü •Öôû�ÖÖ¾Ö ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüü �Öã̧ üÖÓ 211/2021 �ú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß �éúÂ�ÖÖ �úÖôêûüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 8007579027  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüüüü :-×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 04.00 ŸÖê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ³ÖÖê̄ ÖÖôû¾ÖÖ›üß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê 
†Ó�Ö�ÖÖŸÖãÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ‹“Ö‹±ú ×›ü»ÖŒÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ü´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²ÖßµÖã-2024 
Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ²Öôûß¸üÖ´Ö ŸÖã̄ Öê�ú¸ü, ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ³ÖÖê̄ ÖÖôû¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 138/2021 �ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/1119 ÁÖß´ÖÓ�Ö»Öêüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  7414945161   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
1)Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ×Ö¾Ö‘ÖÖ ²ÖÖ. ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²ÖÆüß�Ö Æüß †Ö¸üÖ ê̄ Öß �ÎÓú 1, 2 ¾Ö 3 µÖÖÓÖÖ ¸üÖ�Öß ²ÖÖÓ¬Ö�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»Öß †ÃÖŸÖÖ  
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖ¤üÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 ŸÖê 10 µÖÖÓÖß ÆüÖŸÖÖŸÖ �úÖšüµÖÖ, �ãú·ÆÖ›ü, ×´Ö¸ü“Öß ¯Öã›ü, ‘Öê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓÖÖ 
×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ›üÖê�êú ±úÖê›»Öê ¾Ö »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÏế Ö¸üÖ•Ö ×¤ǖ Ö�ú “Ö¾ÆüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¤ü�Ö›ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êüû Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüüüüü �Öã̧ üÖÓ 230/2021 �ú»Ö´Ö 143, 147, 148, 149, 324, 323,  504, 506, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß ±úÖê»ÖÖÖêüüüü,  ǘ ÖÖê.�Îú. 9673147307   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

2)Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ×Ö¾Ö‘ÖÖ ²ÖÖ. ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üßÖê ×ŸÖ“Öê ×¤ü»Öê»Öê ‹�ú »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÆüÖ ¯Ö¡Öê Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÃÖ ´ÖÖ�ÖßŸÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß 
´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ �úÖšüµÖÖ ‘Öê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö ŸÖß“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ ¾Ö ÃÖãÖÖÓÖÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ †¿»Öß»Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß ¾Ö ×�ú¸üß¿Ö ³ÖÖêÃÖ»Öê 
µÖÖÓ“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ �úÖšüß ´ÖÖ¹ýÖ ›üÖê�úê ±úÖê›ü»Öê ¾Ö »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †Öã̧ üÖ¬ÖÖ 
¸üŸÖÖ»ÖÖ»Ö ³ÖÖêÃÖ»Öê, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ×Ö¾Ö‘ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüüüüü 
�Öã̧ üÖÓ 231/2021 �ú»Ö´Ö 143, 147, 148, 149, 324, 323, 294, 504, 506, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß ±úÖê»ÖÖÖêüüüü,  ǘ ÖÖê.�Îú. 9673147307   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

6)ÃÖ¤üÖêÂÖ ´ÖÖãÂµÖ¾Ö¬Ö :-  
ŸÖÖ´ÖÃÖÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê —ÖÖê̄ Ö›üµÖÖ •Ö¾Öôû ´ÖÖî. �Óú•ÖÖ¸üÖ ²Öã. ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö �Ö�Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. �Óú•ÖÖ¸üÖ ²Öã. ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ŸµÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖ“Öê ¬Öã·µÖÖ•Ö¾Öôû �ÖÖ¾ÖšüÖ�ÖÖ •ÖÖ�µÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê̄ Ö›üµÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü �úÖë²Ö›üµÖÖ“Öê �Öã·ÆÖ›üµÖÖ“Öê “ÖÖ ü̧Æüß 
²ÖÖ•ÖãÓÖß »ÖÖ�ú›üß �Öã™êü ¸üÖê¾ÖãÖ ŸµÖÖÃÖ ŸÖÖ¸ü ²ÖÖÓ¬ÖãÖ ŸÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê �ú¸Óü™ü ÃÖÖê›ü»Öê»µÖÖ ŸÖÖ¸üÖ»ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ ÆüÖê‰úÖ ×¾ÖªãŸÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö 
ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏêŸÖ ¿Öê•ÖÖ¸üß ²ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß “Ö¾ÆüÖ�Ö µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ™üÖ�ãúÖ ¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ ÖÂ™ü �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ‹�ÖÖ¤üµÖÖ“ÖÖ ´ÖéŸµÖã ÆüÖê¾Öã ¿Ö�úŸÖÖê Æêü 
´ÖÖ×ÆüŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖã¬¤üÖ ŸµÖÖÓÖß ŸÖÖ¸üÖŸÖ �ú Ó̧ü™ü ÃÖÖê›ãüÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ×¯Ö. 
ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 62 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. �Óú•ÖÖ¸üÖ ²Öã. ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü 
�Öã̧ üÖ 154/2021 �ú»Ö´Ö 304, 201, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ‘Öã�Öêüüû,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9423614653  
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)¤êü�Ö»Öã̧ ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 29.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¾Ö•ÖµÖ ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öê ³ÖÖ›üµÖÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ 
•ÖÖ�ÖêŸÖ ÆüÖò™ü»Öê ´Ö¬µÖê ´ÖÖî. ¿Öêôû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Öšü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ ×ŸÖ Ô̧ü™ü  
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 3470/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ²ÖÃÖ¾ÖêÀ¾Ö¸ü ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü •Ö�úß�úÖȩ̂ êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üü üüü�Öã̧ üÖÓ 394/2021 �ú»Ö´Ö, 
12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/1984 ÃÖ�úÖã̧ êüüüü,  ´ÖÖê �Î   02463-255100  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �Ö�Öê¿ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ÃÖÆüÖ ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ×ŸÖ¸Ôü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 3430/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö 
•Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ¸üÖ•Öë¦ü �êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓœêüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüüµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü üüü�Öã̧ üÖÓ 330/2021 �ú»Ö´Ö, 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/1016 
�úÖÖ�Öã»Ö�ú¸üüüüü,  ´ÖÖê �Î   9923075183  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

8)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
´Ö�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 00.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 29.08.2021 “Öê 05.45 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß 
´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ²ÖÖ»ÖÖ•Öß �ÖÓ›ãü �ãú�Öêü, ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ, Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ÃÖ ãµÖÔ�úÖÓŸÖ 
×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö �ãúÂ�Öã̧ êüü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü Æü. ´Öã ¯Ö¸üŸÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�Öê›ü üüü†Ö.´Öé. 21/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/2068 �úÖ�Ö�Öêüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 
8459537419   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
 
                                                                                                  •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
                                                                                           ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 

 
 
 
 


