
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 351/2021              ×¤üÖÖÓ�  :  04/07/2021 
 

1)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.09.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÃÖã�ÖÖ¾Ö ²Öã. ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹ŒÃÖ-3234 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †Ó�Ö¤ü ×¯Ö. Æü̧ üß Ø¿Ö¤êüü, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ÃÖã�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 56/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/•ÖÆüÖ×�Ö¸ü¤üÖ¸üüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9822337382  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 
 

 

2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.30 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 03.07.2021 “Öê 06.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �ú»µÖÖ�Ö 
ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü Ã™üÖò̄ Ö •Ö¾Öôû Æü›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü̧ üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-
26/²Öß²Öß-1705 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ ×¯Ö. ¯Ö¿Öã̄ ÖŸÖß Ã¾ÖÖ´Ößüü, 
¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖêŸÖã ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ �ëú¦ü “ÖÖ»Ö�ú, ¸üÖ. ÖÖÓ¤ãüÃÖÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 
468/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¿Öê�Öüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9405000786 Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ.  
 
 
 

 

2)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 07.00 ŸÖê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ¤üÖ¯Ö�úÖ �ÖãÓ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üüü 

×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê †ÖêÃÖ¸üßŸÖãÖ “ÖÖ•Öâ�Ö»ÖÖ »ÖÖ¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ÃÖò́ ÖÃÖÓ�Ö �Óú¯ÖÖß“Öê 
ŸÖßÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 5,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖ•ÖÖ²ÖÖ‡Ô �µÖÖÖÖê²ÖÖ �ÖÖế Ö›êüü, ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ. 
¤üÖ¯Ö�úÖ �ÖãÓ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖÓ 131/2021 �ú»Ö´Ö 380 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/�úÖ�Ö�Öêüüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 8459537419  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

 

3)“ÖÖȩ̂ üß:- 
ˆ´Ö¸üßüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. •ÖÖ´Ö�ÖÖ¾Ö �ÖÖ¸üßŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´ÖÓ¤üß¸üÖŸÖ ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö. 

üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ´ÖÖî. •ÖÖ´Ö�ÖÖ¾Ö �ÖÖ¸üßŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´ÖÓ¤üß¸üÖ“Öê 11 ×�ú»ÖÖê ¾Ö•ÖÖÖ“Öß ×¯ÖŸÖôûß ŸÖÖÓ²µÖÖ“Öß ‘ÖÓ™üß Ø�ú´ÖŸÖß 
10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ×�ú¿ÖÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. •ÖÖ´Ö�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüü �Öã̧ üÖÓ 149/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß †™ü�úÖȩ̂ êüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 8669182128  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
´ÖÖÖšüÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 10.03.2021  ŸÖê  10.05.2021 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö “ÖÖȩ̂ Óü²ÖÖ (ÖÖ) ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ‹�úü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê †Öò́ »Öê™ü “ÖÖ �ÖÖ›üÖ ™üÖ�ú�µÖÖÃÖÖšüß ‘Öê¾ÖãÖ µÖê 
´Æü�ÖãÖ, ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÓÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß 21 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÖšüÖüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 59/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/2111 ×ŸÖ›ü�êúüüüü,  ´ÖÖê �Î   9767242111  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



5)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :-  
»ÖÖêÆüÖüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¯ÖÖ¸ü›üß ÖÖÓ¤êü›ü�ú¸ü µÖÖÓ“Öê ¯Öê™ÒüÖê»Ö¯ÖÓ̄ ÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ü×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü  µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö †ÖÖÓ¤ü̧ üÖ¾Ö �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¿Öê»Ö�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ×™ü¯¯Ö¸üü ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö�ÖÖÖê ³Ö ü̧¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ÖÖÓ¤êü›ü ¯Öê™ÒüÖê»Ö ¯ÖÓ̄ Ö ¯ÖÖ¸ü›üß �ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôû 
¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ ×›ü—ÖÖµÖ¸ü �úÖ¸ü »ÖÖ ¬Ö›ü�ú ×¤ü»µÖÖÖêü ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ›üÖêŒµÖÖÃÖ �ÖÓ³Öß¸ü ´ÖÖ¸ü »ÖÖ�Ö»µÖÖÖê ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö Ö´Öã¤ü ×™ü¯¯Ö¸ü “ÖÖ»Ö�ú ÆüÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê 
´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü •ÖÖÖÔ¬ÖÖ ×•Ö¾ÖÖ¸üÖ¾Ö ¾Ö›ü•Öê, ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ. ¿Öê»Ö�ÖÖ¾Ö 
¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê  »ÖÖêÆüÖüüüüüü �Öã̧ üÖ 123/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279, 337, 338 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêûüüüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9823867336  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

6)•Öã�ÖÖ¸ :- 
Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¾ÖÖ‘Öß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü †Ö¸ü™üß†Öê �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ Ø“Ö“Öê“µÖÖ  
—ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×´Ö»ÖÖ ›êüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 5,090/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¤ü¢ÖÖ¡µÖ Ö¸üÆü̧ üß ü�úÖôêûüü, Öê. 
Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öüüüüüü �Öã̧ üÖ 55/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9011472277  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

7)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 03.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.10  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. †Ö´Ö�Ö¾ÆüÖ�Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖ ´ÖÖ�Öß»Ö ²Öî»ÖÖ“Öê 
�ÖÖêšüµÖÖŸÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö.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 
19,000/-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 “ÖÖ¯ÖÖê�úÖò/900 ²ÖÖ»ÖÖ•Öß 
¾µÖÓ�ú™üß ÃÖÖŸÖ¯ÖãŸÖêü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüüüü µÖÖÓ“Öê  ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüüüü �Öã̧ üÖ 163/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2817 ´ÖãÓ›üß�úü,  ´ÖÖê.�Îú. 7774032817  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

2)´ÖÖôûÖ�úÖêôûß ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 03.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.15  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ´ÖÖôûÖ�úÖêôß †Ö¸üÖê̄ Öß“µÖÖ ÆüÖò™êü»Ö´Ö¬µÖê ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ  
×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ ¾Ö ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 18,120/-
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 ¯ÖÖê�úÖò/3012 ×¾ÖÖÖê¤ü ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö ³Öã̧ êüü,ü 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüüüüü �Öã¸üÖ 109/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2325 ×�ú¸ǖ Ö�Öêü,  ´ÖÖê.�Îú. 9881708474  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

3)� ãÓú™ãü¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 03.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.10  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �úÖê�ú»Öê�ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÖÖ ȩ̂ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü 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 3,920/-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 ¯ÖÖê�úÖò/1871 ×¾Ö¾Öê�ú ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ‡ÔÀ¾Ö¸üüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
�ãÓú™ãü̧ üüüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �ãÓú™ãü̧ üüüüüü �Öã̧ üÖ 127/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/94 ²ÖÖ¸üßü,  ´ÖÖê.�Îú. 9511739725  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

4)´Ö¸ü�Öê»Ö ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 03.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.40  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¤üÖ¾Ö�Ö×�Ö¸ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ“µÖÖ 
²ÖÖ•Öã»ÖÖ ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 
2,000/-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 ¯ÖÖêÖÖ/526 ²ÖÖ»ÖÖ•Öß 
´Ö“”ûà¦ü ¯Öã̧ üßüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öüüüüüü µÖÖÓ“Öê  ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öüüüüüü �Öã̧ üÖ 114/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1963 �Öã›ǘ Ö»Ö¾ÖÖ¸üü,  ´ÖÖê.�Îú. 8421453868  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
 



5)´Ö¸ü�Öê»Ö ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 03.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.50  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¤üÖ¾Ö�Ö×�Ö¸ü ×•Ö. ¯Ö ¿ÖÖôêû“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü  
×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2,000/-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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1963 ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü †Ö²Ö®ÖÖ �Öã›ǘ Ö»Ö¾ÖÖ¸üü,ü Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öüüüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öüüüüüü �Öã̧ üÖ 113/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/526 ¯Öã̧ üßüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9823144893  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

6)´Ö¸ü�Öê»Ö ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 03.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.35  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¤üÖ¾Ö�Ö×�Ö¸ü †Ó¤üÖ²ÖÖ‡Ô ´ÖÑ�ú»Ö¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ »Ö�ÖŸÖ  
—ÖÖê̄ Ö›üß ´Ö¬µÖê ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü  ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 
2,000/-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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1963 ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü 
†Ö²Ö®ÖÖ �Öã›ǘ Ö»Ö¾ÖÖ¸ü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öüüüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öüüüüüü �Öã̧ üÖ 115/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/526 ¯Öã̧ üßüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9823144893  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
            
                                                                                                               •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
                                                                                                        ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 

 


