
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú.  372/2021             ×¤üÖÖÓ�  : 21/07/2021 

1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
 

×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 19.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×“Ö®Öã ÃÖãÖê¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÆüÖã´ÖÖÖ�Ö›ü 
ÖÖÓÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ¯ÖŸÖß ¾Ö ´Öã»Ö�Öß ÆüÖã́ ÖÖÖ�Ö›ü ŸÖê ÆüÖã́ ÖÖÖ�Ö›ü �ú´ÖÖÖß�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ¸üÖê›üÖê ¾ÖÖÑ�úß�Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×“Ö®Öã 
ÃÖãÖê¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¯ÖÖµÖß “ÖÖ»ÖŸÖ •ÖÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ ‹�úÖ �úÖôûµÖÖ ¸Óü�ÖÖ“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü ¤üÖêÖ †ÖÖêôû�Öß ‡ÔÃÖ´Ö µÖê¾ÖãÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß“µÖÖ 
�ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÖ ŸÖÖêôêû ÃÖÖêµÖÖ“Öê �ÖÓšü�Ö Ø�ú´ÖŸÖß 75,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê •Ö²Ö¸üßÖê ×ÆüÃÖ�úÖ¾ÖãÖ ¯ÖôãûÖ �Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ¯Öß 
»Ö“”û´ÖÖ•Öß ¸üÖšüÖê›ü, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ¿ÖÖôêû ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü, ÆüÖã́ ÖÖÖ�Ö›ü  ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü �Öã̧ üÖÓ  231/2021  �ú»Ö´Ö 392, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß šüÖ�ãú¸üüüüüüüû, ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 
9823132690  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ŸÖê 20.30  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ²ÖÃÖÓŸÖÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯Ö»ÃÖ¸ü 125  �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 82,957/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ß ¸ü×¾Ö †ÖÖÓ¤ü̧ üÖ¾Ö ÃÖ¸ü¾ÖŸÖ�ú¸ü, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×´ÖÃ¡Öß�úÖ´Ö ¸üÖ. ²ÖÃÖÓŸÖÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 232/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êüû,  ´ÖÖê �ÎÓú 
8888076935  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê 23.30  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �Ö¹ý«üÖ¸üÖ �Öê™ü ÖÓ-4 ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ¸üÖòµÖ»Ö ‡Ö×±ú»›ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ²Öã»Öê™ü �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹´Ö-7955 Ø�ú´ÖŸÖß 2,00,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖã�Ö“ÖêŸÖØÃÖ‘Ö ´ÖÆëü¤ü̧ üØÃÖ‘Ö �Öȩ̂ üÖ, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü �Öãºþ«üÖ¸üÖ �Öê™ü ÖÓ-4 ÖÖÓ¤êü›üüü 
µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 252/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüü/1968 
œü�Öêüû,  ´ÖÖê �ÎÓú 7038024680  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
3)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 18.07.2021 “Öê 05.30  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖ´ÖÖ�Ö¸ü �úÖîšüÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ¸üÖòµÖ»Ö ‡Ö×±ú»›ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ²Öã»Öê™ü �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß�êú-5113 
Ø�ú´ÖŸÖß 45,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÓ•ÖµÖØÃÖÆü “Ö¸ü�ÖØÃÖÆü �ÖÖȩ̂ êü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖã̄ Ö¸ü ¾ÖÖµÖ—Ö¸ü ¸üÖ. ¸üÖ´ÖÖ�Ö¸ü •ÖãÖÖ �úÖîšüÖ ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü üüü�Öã̧ üÖÓ 520/2021 �ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/×�ÖŸÖêüû,  ´ÖÖê �ÎÓú  02462-226373  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
4)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ŸÖê 21.30  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �Öãºþ•Öß ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö“µÖÖ ´ÖÖ�ìú™ü ´Ö¬µÖê  ÖÖÓ¤êü›üüü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ×ÃÖ›üß ›üÖòÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖü �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-2/‹ŒµÖã-4296  Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß  
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †ò›ü ¸ǘ Öê¿Ö ×¾ÖÖÖµÖ�ú¸üÖ¾Ö ¸üÖ•Öã̧ ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 58 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¸üÖ´ÖÖÖÓ¤ü Ö�Ö¸ü ¯ÖÖ¾Ö›êü¾ÖÖ›üß 
ÖÖ�úÖ ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü üüü�Öã̧ üÖÓ 248/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüü/1333 ²ÖÖȩ̂ ü�ú¸üüû,  ´ÖÖê �ÎÓú  9112389670  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
5)ˆ´Ö¸üßü :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤ü. 18.07.2021 “Öê 06.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
†ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô Ö�Ö¸üü ˆ´Ö¸üß ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ×›ü»ŒÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖü �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‹“Ö-
7322  Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö »Ö�´Ö�Ö¸üÖ¾Ö ²Öê»Öã̧ êü, ¾ÖµÖ 45 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�ú ¸üÖ. ´ÖÖê‘ÖÖôûß ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü Æü. ´Öã. †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô Ö�Ö¸ü ˆ´Ö¸üßüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüü üüü�Öã̧ üÖÓ 167/2021 
�ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/2286üüû �Ö¾Ö»Ö¾ÖÖ›ü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9175042286  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
  



3)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
1)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 12.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê ¤ãü¯ÖÖ¸üß 12.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �Öã̧ ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¤ãü�úÖÖ ™üÖ�ú�µÖÖÃÖÖšüß ¤üÖêÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ, ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö 
£ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÓÖ ê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ŸÖã ×¤üÃÖÖµÖ»ÖÖ “ÖÖÓ�Ö»Öß ÖÖÆüßÃÖ †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 19 
¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü üüü�Öã¸üÖÓ 192/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/1046 ²ÖÖê‡ÔÖ¾ÖÖ›üüüüü, ´ÖÖê �Î  9881791038   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
ˆ´Ö¸üßü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.11.2018 “Öê ¯Öã¾Öá ¾Öêôû ŸÖÖ¸üß�Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ÖÖÆüß, ˆ´Ö¸üß ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß  ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüµÖÖ 
´ÖÖò›ÔüÖ ‡Ó�»Öß¿Ö Ã�ãú»Ö“µÖÖ ´Öã�µÖÖ¬Öß¯Ö�úÖ ¾Ö •ÖÖ�ÖéŸÖß ²ÖÆãüˆ§êü¿ÖßµÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ÃÖ×“Ö¾Ö †ÃÖãÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖò›üÖÔ ‡ÓÛ�»Ö¿Ö Ã�ãú»Ö“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �ú¹ýÖ 
‡µÖŸÖÖ ¯Ö×Æü»Öß ŸÖê “ÖÖî£Öß “Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ�Ö�Öß †ÃÖŸÖÖÖÖ †Öšü¾Öß ¯ÖµÖÕŸÖ ¾Ö�ÖÔ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»Ö�úÖÓ“Öß ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ŸÖ�ÎúÖ¸üß 
¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ. µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê 156(3) ÃÖß†¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖî. ×¤ǖ ÖÖ»Öß ³ÖÏ. †¿ÖÖê�ú 
´ÖÖ´Öß›ü¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ »ÖÖê�ú ÃÖê¾Ö�ú ¾Ö Ö�Ö¸üÃÖê¾Öß�úÖ ¸üÖ. ˆ´Ö¸üß ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
ˆ´Ö¸üßüü �Öã̧ üÖ. 166/2021 �ú»Ö´Ö 420, 467, 468, 471, ³ÖÖ¤ü×¾Ö  �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ³ÖÖêÃÖ»Öêü ,üü 
´ÖÖê.�Îú. 7038833358  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)ˆ´Ö¸üßüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ²Öôêû�ÖÖ¾Ö ŸÖê ÆüÖŸÖÖß •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¯ÖÖÓ¤ü�Ö ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖÖ´ÖÓŸÖ �ÖÖ›êü 
µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû ²Öôêû�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ˆ´Ö¸üß ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üßü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Öšü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü 
—Ö®ÖÖ ´Ö®ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 3500/- ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ŸÖãôû×¿Ö¤üÖÃÖ ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö ¿Öê¾Öôêû, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüü �Öã̧ üÖ 169/2021 
�ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/2354 ¸ǘ Ö�Ö �Öê›üÖ´Öüüû,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9421768528  Æêüü �ú¸ßüŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 

2)´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.07.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 18.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö ´ÖÖôûÖ¾Ö¸ü ‡Ô¤ü�ÖÖÆü“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ 
Ø»Ö²ÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Ößü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ÃÖÆüÖü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×ŸÖ Ô̧ü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ 
¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 2130/- ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖê �ÖßŸÖêû, 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß �Öã̧ üÖ 120/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/1888 ×�Ö¸üÃÖÖ�Ö¸üüüû,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9823842188  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ±ãú»Öê Ö�Ö¸ü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü “Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †�ú¸üÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×ŸÖ¸™üÔü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ 
Ö�Ö¤üß 1970/- ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖò/ÆüÖ¸êü¿Ö †´ÖéŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö�ú¸üû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 190/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/1921 
�ú¤ǘ Öüüüû,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9422873995  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)´Ö¸ü�Öê»Öüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.07.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�úÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû ÆüÖò™êü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÆüÖÖê�ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. 
¤êü�Ö»Öã̧ ü ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ŸÖßÖ †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸üü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ 
¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 2350/- ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆü/1675 ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÖÖ¸üÖµÖ�Ö 
ŸÖê»ÖÓ�Öêû, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öü �Öã̧ üÖ 132/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/2822 �úÖ�ú¾Öôêûüüû,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9637465966  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



6)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 20.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 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 14970/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �ÖÖê̄ ÖßÖÖ£Ö †Ö×¤üÖÖ£Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüü 
ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 154/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüü/�úÖ�Ö�Öêê,  ´ÖÖê.�Îú. 8459537419  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 20.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 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 14850/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆü/¿Ö¸üß±ú Æü²Öß²Ö�ÖÖÖ ¯ÖšüÖ�Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüü ªÉÉÆSÉä 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 153/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüü/”ûÖµÖÖ 
´Ö¸êü¾ÖÖ›ü,  ´ÖÖê.�Îú. 9075088353  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
3)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 20.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 00.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÆüÖôû�Öß ±úÖ™üÖ ¯Öã»ÖÖ¾Ö•Öôû ¸üÖê›ü»Ö�ÖŸÖ ×™üÖ¯Ö¡ÖÖ“Öê 
¿Öê›ǘ Ö¬µÖêü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß/×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý  Ø�ú´ÖŸÖß 12,720/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ×´Ö»Öà¤ü �ÖÖê̄ ÖßÖÖ£Ö 
¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüü ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 152/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/ ´Ö¸ü�Öê¾ÖÖ›ü,  ´ÖÖê.�Îú. 8600733027  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
4)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 19.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¤üÖ¯Ö�úÖ �ÖãÓ›üÖê̄ ÖÓŸÖ ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 
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 2880/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆüü/2000 �Öã�ÖÖ•Öß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÃÖã̧ üÖ¸üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüü 
ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 149/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüü/2068 �úÖ�Ö�Öê,  ´ÖÖê.�Îú. 8459537411  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
5)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 20.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖế Öê¿Ö �úÖò»ÖÖß ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 
×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¬Öß ¤üÖ¹ý 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 
×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖüü/1098 �Ö•ÖÖÖÖ ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ×�ú›êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüü ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüü �Öã̧ üÖ 254/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/1020 †Ö›êü, ´ÖÖê.�Îú. 
02462-236500  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
6)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 20.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖê²ÖÎÖ�Ö›êüÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 
×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¬Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1740/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ 
×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆüüü/1639 ÃÖÓ•ÖµÖ ÖÆãü̧ üÖ¾Ö ´ÖãÓœêü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüü ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüü �Öã̧ üÖ 274/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüü/80 “ÖÖÓ¤ü�Öêü, ´ÖÖê.�Îú. 
9011144495  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
7)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 20.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.25 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖê²ÖÎÖ�Ö›êüÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1660/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆüüü/1639 ÃÖÓ•ÖµÖ ÖÆãü̧ üÖ¾Ö ´ÖãÓœêü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüü ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüü �Öã̧ üÖ 273/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüü/80 “ÖÖÓ¤ü�Öêü, ´ÖÖê.�Îú. 
9011144495  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
  



7)×¾ÖÂÖÖ¸üß ÃÖÖ¯Ö “ÖÖ¾ÖãÖ ´ÖéŸµÖã :-  
´ÖÖÓ›ü¾Öß :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.38 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ØÃÖ�ÖÖê›üÖ ¿ÖêŸÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü̧ üÖŸÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê 

µÖÖŸÖß»Ö µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê  Ö�ãú»Ö ×³Ö�ãú ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì ¸üÖ. ØÃÖ�ÖÖê›üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü, ÆüÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ �úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 
µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖÖ¸üß ÃÖÖ¯Ö “ÖÖ¾Ö»µÖÖÖê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ. ¤ü. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôûü µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸÖÖê ˆ¯ÖµÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü 
¤ êü�ÖÖ¸ü ¯ÖÖê�úÖò/1620 ÃÖÓŸÖÖêÂÖ �Ö. ¿Ö´ÖÖÔ, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¿ÖÆü̧ ü ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Ößüüüü†Ö.´Öé. 
13/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆ/1732 ¸üÖšüÖê›ü,ü  ´ÖÖê.�Îú. 9421769181  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 

8)×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖ²ÖÖ¬ÖÖ ÆüÖê¾ÖãÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
 ´ÖÖÓ›ü¾Öß :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.07.2021 ¸üÖê•Öß, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôûü ×•Ö.ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôûü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×•Ö¾ÖÖ 

†ÖÖÓ¤ü̧ üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ×Ö¸üÖôûÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü ÆüÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ ±ú¾ÖÖ¸ü�Öß �êú»µÖÖÖê ¾Ö •Öê¾ÖÖÖŸÖãÖ 
×¾ÖÂÖ²ÖÖ¬ÖÖ —ÖÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ µÖ¾ÖŸÖÖ´ÖÖôû µÖê£Öê ¤üÖ�Ö»Ö �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü 
�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/•ÖÖÖ¤ÔüÖ �Ö. †Ö›êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¿ÖÆü̧ ü ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôûü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ»Ö ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Ößü 
†Ö.´Öé. 12/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ×¿Ö¾Ö¸ü�ú¸üü, û´ÖÖê.�Îú. 9922322312  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

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

  



 


