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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 403/2021            ×¤üÖÖÓ�  : 15/08/2021 
 

1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

»ÖÖêÆüÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 14.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê ¾Öêôû ÖŒ�úß ÖÖÆüß, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ŸÖ»ÖÖšüß �úÖò»ÖÖß Æüôû¤ü¾Ö ¸üÖê›ü ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ�úÖ¿Ö 
¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ´Öã�µÖ ¤üÖ¸üÖ“ÖÖ �úÖë›üÖ ŸÖÖê›ãüÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö 
�ÖÖê¤ü¸êü•Ö �ú¯ÖÖ™ü ŸÖÖê›ãüÖ �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ×�ÖÖê Ø�ú´ÖŸÖß 62,500/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. 
¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ²ÖÖ¯Öã̧ üÖ¾Ö ¤üÖÃÖã ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ò™üÖê“ÖÖ»Ö�ú ¾Ö ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ¬ÖÖ¾Ö¸üßŸÖÖÓ›üÖ Æü. ´Öã ŸÖ»ÖÖšüß �úÖò»ÖÖß 
Æüôû¤ü¾Ö ¸üÖê›ü ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê »ÖÖêÆüÖüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 
163/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1754 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößûüü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 
7057524134  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :-×¤üÖÖÓ�ú 07.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.30 ŸÖê 22.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, “ÖÓ¦ü»ÖÖê�ú ÆüÖò™êü»Ö“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß µÖã×Ö�úÖòÖÔ ÆüÖë›üÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ü´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹ŒµÖãü-9770 Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×¤ǖ Ö�ú ²Öôû¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö •ÖÖê¿Ößü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖÃÖÔ»Ö ×›ü»Öê¾Æü̧ üß, ¸üÖ. ´Ö�ÖÖ¯Öã̧ üÖ Ö¾ÖÖ ´ÖÖëœüÖü 
ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 259/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüüüü/591 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 8412879395  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖûü :-×¤üÖÖÓ�ú 08.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †ÃÖÖ¸üß ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü̧ üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ü´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-22/‡Ô-8189 Ø�ú´ÖŸÖß 18,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ü�ú´Ö»ÖÖ�ú¸ü ¤ü¢ÖÖ¡µÖê •ÖÖê¿Öß, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ¸ü×¾Ö Ö�Ö¸ü •ÖãÖÖ �úÖîšüÖü ÖÖÓ¤êü›üüüü 
µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 199/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/1623 
×²ÖÃÖÖ›êüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 8007239289  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)†ò™üÖê “ÖÖȩ̂ üß :- 

´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 24.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 13.08.2021 “Öê 00.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ¸üÖ¾Öß �éúÂ�ÖÖ 
ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ò™üÖê �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-26-‹ÃÖßü-4934 Ø�ú´ÖŸÖß 
1,40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÖ×�Ö�ú »Ö�´Ö�Ö µÖêôû�Öê, ¾ÖµÖ 73 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß,ü ¸üÖ. ¸üÖ¾Öß ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 170/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/647 ´Ö¸ü�Öê¾ÖÖ›üüüüûüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9850967978  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

4)“ÖÖȩ̂ üß:- 
1)�ãÓú™ãü¸üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 09.07.2021 “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ¹ý‡Ô ²Öã. ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö 

×•Ö.úüüÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê †Ó�Ö�ÖÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»Öß ¤üÆüÖ ÜŒ¾Ö™ü»Ö �Ö•ÖÖôûß Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¾Ö÷ü»Ö �ÖÖȩ̂ üšêü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ¹ý‡Ô ²Öã ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö Æü. ´Öã ¾µÖÓ�ú™êü¿Ö Ö�Ö ü̧ 
ˆ´Ö¸üß ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™ãü̧ ü �Öã̧ üÖÓ 164/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/518 �Ö™ü»Öê¾ÖÖ¸üüü,  ´ÖÖê.ÖÓ.  7550875126  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

  



2)�Óú¬ÖÖ¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ �Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾ÖÖÆüÖê Æêüü ÆüÖŸÖ¯ÖÓ̄ Ö ¤ãü¹ýÃŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Ã™òüÖ»Ö ²ÖÖòŒÃÖ´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»µÖÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú 
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ »ÖÖ¾ÖãÖ ‘Ö¸üß †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ, �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ÃÖ¤ü ü̧ ¾ÖÖÆüÖÖŸÖß»Ö ™ãü»Ö ²ÖÖòŒÃÖ “Öê �ãú»ÖãÖ ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ 
´Ö¬Öß»Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖ Ø�ú´ÖŸÖß 14,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¤ü�ÖÓ²Ö¸ü ¾ÖÖ´ÖÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Öê, ¾ÖµÖ 
55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß, ¸üÖ. ´ÖãŒŸÖÖ‡ÔÖ�Ö¸ü �Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üü �Öã̧ üÖÓ 
291/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�úÖ�Ö�Öêüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ.  8805957400  Æêüü �ú ü̧ßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ.  

3)�úÖë›ü»Ö¾ÖÖ›üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 14.08.2021 “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �úÖê™ü�µÖÖôû 

×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê �úÖê™ü�µÖÖôû ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö �úÖê™ü�µÖÖôû ŸÖê �úÖ¸ü»ÖÖ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÃŸµÖÖ“Öê »Ö�ÖŸÖ 
†ÃÖ»Öê»Öê µÖÖê�ÖÖ•Öß ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ³ÖÖ�Ö¯¯ÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖãÖ •ÖÖ�ÖÖ¸êü ´Ö. ¸üÖ. ×¾Ö. ×¾Ö. �Óú¯ÖÖß“Öê ´ÖÖ»Ö�úß“Öê ÃÖÆüÖ ×ÃÖ´ÖêÓ™ü ¯ÖÖê»Ö ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ 
�ÖÖ»Ö“Öß »ÖÖê�ÖÖê ¤üÖ²Ö ¾ÖÖÆüßÖß“ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖŸÖ¸ü�Ö ´ÖÖ»Ö�úß“ÖÖ †ò»µÖã×´Ö×ÖµÖ´Ö ŸÖÖ¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 8,568/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê  
“ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖã•ÖµÖ ÃÖã×Ö»Ö ×Ö�ú´Ö, ¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß, �ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¤ãüµÖŸÖ 
´ÖÓ›üôû ¿ÖÖ�ÖÖ �úÖë›ü»Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �úÖë›ü»Ö¾ÖÖ›üßüü �Öã̧ üÖÓ 90/2021 �ú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/2821 “Ö¾ÆüÖ�Öüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ.  ----  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)•ÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖȩ̂ üß:- 

†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 14.08.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �úÖÃÖÖ¸ü�Öê›üÖ 

×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö.úüüÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ¾ÖÖ™êü�ú¸üß ŸµÖÖÓ“Öß �ÖÖµÖ ¾Ö ¾ÖÖÃÖ¹ý †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖÓ¬ÖãÖ ‘Ö¸üß 
�Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ŸµÖÖ“Öß �ÖÖµÖ Ø�ú´ÖŸÖß 27,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö ¿Öê•ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¤üÖêÖ ²Öî»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 
1,00,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,27,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê •ÖÖÖ¾Ö¸êü “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß »Ö�´Ö�Ö¸üÖ¾Ö �ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Öü �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 61 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖê¾ÖÖ ×Ö¾Öé¢Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö �ú»µÖÖ�Ö †×¬Ö�úÖ¸üß, ¸üÖ. ÃÖÓ³ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ŸÖ¸üÖê›üÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü �Öã̧ üÖÓ 216/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/2202ü ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüü,  ´ÖÖê.ÖÓ.  
9923416178  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 01.08.2020 ŸÖê ×¤ü. 13.08.2021 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ²Öß›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ 
�ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ™üÖê“ÖãÖ ²ÖÖê»Öã�Ö ¾Ö ™üÖế Ö�Öê ¤êü¾ÖãÖ ŸÖã—µÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ �ú•ÖÔ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü, ´Æü�ÖãÖ ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ 1,00,000/-
¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ, ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �úê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 25 
¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü üüü�Öã̧ üÖÓ 283/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯Ö Ḯ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/1731 �ÖÖîÃÖüüü,  ´ÖÖê �Î  02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

7)†¯Ö‘ÖÖŸÖ:- 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 12.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖ»Öê�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¬ÖÖ²ÖÖ ¯ÖÖ™üß•Ö¾Öôû ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖã×¿Ö»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¯ÖÓœü̧ üß ¯ÖÖÓ“ÖÖôûü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ´ÖÖ¸üŸÖôûÖ  ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü Æüß ÃÖ�úÖôûß ×±ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»Öß 
†ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-22/‹µÖã-0447 Æüß ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ 
“ÖÖ»Ö¾ÖãÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖÃÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.  ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ¯ÖÓœü̧ üßÖÖ£Ö †ÖÖÓ¤üÖ 
¯ÖÖÓ“ÖÖôûü, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ. ´ÖÖ¸üŸÖôûÖ  ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüüüü �Öã̧ üÖ 
273/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß �úÖÓ²Öôêûûüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 
9823031227  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)´Öã¤ü�Öê›üü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 14.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ȩ̂ü»¾Öê Ã™êü¿ÖÖ ¸üÖê›ü ´Öã¤ü�Öê›ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 4,800/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆüü/2189 ×�ú¿ÖÖȩ̂ ü ¤ü¢ÖÖ¡µÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Öüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›üüüü �Öã̧ üÖ 145/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Öüüüüüü/ÁÖß ¾Ö™üÖ�Öêüüû,  ´ÖÖê.�Îú. 
9823562805  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

2)´Ö¸ü�Öê»Öüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 14.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖÖ “ÖÖî�úÖŸÖ ´ÖÖôêû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 2160/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆüü/2505 ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü ÃÖÓ³ÖÖ•Öß �ú¤ǘ Öüüüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»ÖüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Ö �Öã̧ üÖ 149/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüü/338üüûü¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü,  ´ÖÖê.�Îú. 9552514590  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
3)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 14.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ”û¡Ö¯ÖŸÖß “ÖÖî�ú ŸÖê ¯Öã�ÖÖÔ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¯ÖÖ¾Ö›êü ´ÖÓ�Ö»Ö 
�úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ 
Ø�ú´ÖŸÖß 2880/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖü/1138üü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß 
¤ü¢ÖÖ¡µÖ ŸÖê»ÖÓ�Öü,ü Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖ 272/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/2699 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêü,  ´ÖÖê.�Îú.  8830480846  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
4)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 14.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‹´Ö †ÖµÖ ›üß ÃÖß †Ö×¤üŸµÖ †Öò‡Ô»Ö ×´Ö»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 2400/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖü/2434 ¯ÖḮ ÖÖê¤ü �ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö 
�ú·ÆÖôêûüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖ 580/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/1884 ´Öã̄ Ö›êüü,  ´ÖÖê.�Îú.  02462-226373  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
5)³ÖÖê�ú¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 14.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÖÖÓ¤üÖ µÖê£Öê ¯ÖÖÖ ¯Ö¼üß ´Ö¬µÖê ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 2400/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖü/2196 ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ³Öã•ÖÓ�Ö¸üÖ¾Ö ‡Ó�Öôêûüüü,ü Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ üüüüüüªÉÉÆSÉä 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üü �Öã̧ üÖ 289/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/2247 
´ÖãÓ›êüüü,  ´ÖÖê.�Îú.  9765614167  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

9)×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.08.2021 ¸üüÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ. ¤ü. ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê †¾Ö¬ÖãŸÖ 

¯Ö¸üÃÖ¸üÖ´Ö ×¯ÖÃÖÖôûü, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ™üÖ�ú¸üÖôûÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öüü üü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü ÆüÖ �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ 
�úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö»µÖÖ�Öê ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ. ¤ü ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ, ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü ü̧´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü 
�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÆü/†Ö¸ü •Öê ²ÖµÖÖÃÖüú, Öê ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ»Ö ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü †Ö.´Öé. 14/2021 �ú»Ö´Ö 
174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/›ãü›ãüôêûüüüüü, û´ÖÖê.�Îú. 9022037761  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.        
 

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

 


