
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü                                                                            
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›     •ÖÖ.�Îú. 382/2021               ×¤üÖÖÓ�  : 30/07/2021 
1)�ÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ :-  
1)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.07.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ȩ̂ü�Öã�úÖ´ÖÖŸÖÖ ´ÖÓ¤üß¸ü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö �îú»ÖÖÃÖ ×²Ö�ÖÖ×ÖµÖÖ µÖÖÓ“Öß ×¤üÖÖÓ�ú 02.07.2021 ¸üÖê•Öß ÖÖÓ¤êü›ü �úÖê™üÖÔŸÖ ŸÖÖ¸üß�Ö †ÃÖ»µÖÖÖê †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê �îú»ÖÖÃÖ ×²Ö�ÖÖ×ÖµÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ 
»ÖÖê�úÖÓÖÖ †¿»Öß»Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ�Ö ´ÖÖÖŸÖ ¬Ö¹ýÖ µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ×´Ö¡Ö †ÃÖê ×¤üÖÖÓ�ú 20.07.2021 ¸üÖê•Öß 
ÃÖÖµÖÓ�úÖôûß 07.30 ¾ÖÖ•Ö�µÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ •ÖÖ²Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ȩ̂ü�Öã�úÖ´ÖÖŸÖÖ ´ÖÓ¤üß¸ü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ, †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ 
�ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾ÖÖ¤ü �ú¹ýÖ •Öß¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ �ÖÖ¾Öšüß �ú¼üµÖÖÖê �ÖÖêôûß ´ÖÖ¹ýÖ ŸµÖÖ“Öê ›üÖ¾Öê ÆüÖŸÖÖ“µÖÖ ¯ÖÓ•ÖÖ»ÖÖ �ÖÓ³Öß¸ü 
¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖµÖã̧ êü¿Ö ÃÖã̧ êü¿Ö �ú¢Öê, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. •ÖãÖÖ �úÖîšüÖ ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖûüüü �Öã̧ üÖÓ 182/2021 �ú»Ö´Ö 307, 294, 34, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 3/25 ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ´ÖãŸµÖê̄ ÖÖê›üüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9146579101 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö “ÖÖî�ú •Ö¾Öôûü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ´Öß¡Ö ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö “ÖÖî�úß •Ö¾Öôû ‹™üß‹´Ö “Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ´ÖÖê�úôûµÖÖ ´Öî¤üÖÖÖŸÖ ²ÖÃÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ¤üÖ¹ý ×¯Ö�µÖÖÃÖÖšüß 
¯ÖîÃÖê ´ÖÖ�Ö�µÖÖ“µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß¿Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ŸµÖÖ“Öê •Ö¾Öôûß»Ö ¬ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸ü “ÖÖ�ãú �úÖœãüÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê œãÓü�ÖÖÖ¾Ö ü̧ ›üÖ¾Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ¤üÖêÖ ŸÖê 
ŸÖßÖ ¾ÖÖ¸ü �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ×´Ö¡Ö ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ“Öê ›üÖ¾Öê ¯ÖÖµÖÖ“Öê Öôûß¾Ö¸ü “ÖÖ�ãúÖê ´ÖÖ¹ýÖ 
�ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¿Öê�Ö ×ÖÃÖÖ¸ü ×¯Ö. ¿Öê�Ö Æǘ Ö•ÖÖ, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ “ÖÖî�úß“Öê 
¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öûüüü �Ö ã̧ üÖÓ 540/2021 �ú»Ö´Ö 307, 504, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ¸üØ¾Ö¦ü ÃÖÖÓ�Öôêû,ü ´ÖÖê.�Îú. 7774005363 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)ØÃÖ¤ü�Öê›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖ¸ü�Ö�Öß ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ †Ö¯Ö»Öê ¤ãü�úÖÖ ²ÖÓ¤ü �ú¹ýÖ ‘Ö¸üß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ¤ãü�úÖÖÖ“Öê ¿Ö ê™ü¸ü ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ¾ÖÖ�ú¾ÖãÖ ¤ãü�úÖÖÖŸÖß»Ö 
×ÃÖ†Ö¸ü†ÖµÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß •ÖãÖß ´ÖÖê™üÖ¸ü ¾Ö ¤üÖêÖ ´ÖÖê™üÖ¸üß“Öê †Öê̄ ÖÖ ¾Öê†¸ü ¾Ö ŸÖßÃÖ ×�ú»ÖÖê ²ÖÖ‡Ô›üà�Ö ¾ÖÖµÖ¸ü †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 19,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
“ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß �Ö�Ö¯ÖŸÖ ¸üÖ´Ö•Öß ¯Öê™ü�ãú»Öê, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ×¸ǖ Öê†¸ü �ú¸ü�Öê ¸üÖ. �ú Ó̧ü•Öß ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ üüüü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ØÃÖ¤ü�Öê›üüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 117/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö /“Ö¾ÆüÖ�Öüûü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9823156052  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 29.07.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
‘Ö¸üß ´ÖÖî. †Ö»Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ“Öê ¯ÖÖ™üß´ÖÖ�Öß»Ö Ø³ÖŸÖß“Öê ×¾Ö™üÖ �úÖœãüÖ ¾Ö 
Ø³ÖŸÖ ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, �úÖ‰Óú™ü¸ü“µÖÖ ›ÒüÖò̄ Ö ´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»Öê Ö�Ö¤üß 27,000/-¹ý¯ÖµÖê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êü 
¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ´Öã̧ ü»Öß¬Ö¸ü ¿ÖÓ�ú¸ü ¾ÖŸÖÖÔôêû, ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸,ü ¸üÖ. †Ö»Öê�ÖÖ¾Ö �Öã. ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 141/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/1119 ÁÖß´ÖÓ�Ö»Öêüûü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9511645433  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü :-×¤üÖÖÓ�ú 25.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ŸÖê  ×¤ü. 27.07.2021 “Öê 06.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
¾µÖÓ�ú™ü �ú»µÖÖ�Ö µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸Ö ÃÖ´ÖÖê¹ýÖü ¿Öêôû�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �Óú¯ÖÖß“Öß 
´ÖÖêÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-23/†Ö¸ü-8890 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖã¬Öß¸ü 
�úÖë›üÖê̄ ÖÓŸÖ �ãú»Ö�ú�Öáû, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ˆ¯Ö �úÖêÂÖÖ�ÖÖ¸ü †×¬Ö�úÖ¸üßü ˆ¯Ö �úÖêÂÖÖ�ÖÖ¸ü �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü 
µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö üüüüü�Öã̧ üÖÓ 144/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/349 
ÃÖÖÓ�Ö¾Öß�ú¸ü,  ´ÖÖê �ÎÓú 7875643333  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



2)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :-×¤üÖÖÓ�ú 27.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.30 ŸÖê  ×¤ü. 28.07.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×¯Ö¸ü²Öã·ÆÖ�Ö Ö�Ö¸ü 
�Ö»»Öß ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß µÖÖ´ÖÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖêÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹›ü²»µÖãü-6094 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÆǘ Ö¤ü Ö¾ÖÖ•Ö ´ÖÆǘ Ö¤ü ¿Ö±úß, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ¸üÖ. 
×¯Ö¸ü²Öã·ÆÖ�Ö Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 251/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/209 ´ÖÓ�ÖÖÖôêûüüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 8805013480  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖî�ú ŸÖê Ö�Ö¸ü ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü 

×•Ö.üû ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ‘Öê¾ÖãÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ“Öê ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö ȩ̂ü›ü´Öß ÖÖê™ü -9 ¾Ö × ü̧†»Ö´Öß �Óú¯Ö�Öß“Öê ¤üÖêÖ 
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ÃÖÖŸÖê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö  ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖÓ 145/2021 �ú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/2006 ´ÖãÃŸÖÖ¯Öã̧ êüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9325850996  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 29.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´Ö. ¸üÖ. ×¾Ö. ¾Öß. �Óú¯Ö�Öß ´ÖµÖÖÔ. �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. 

Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã †Ö´Ö“Öß »ÖÖ‡Ô™ü �ú¿Öß ²ÖÓ¤ü �ú¸üŸÖÖêÃÖ ´Æü�ÖãÖ 
†¿»Öß»Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �Ö�Ö¾ÖêÂÖÖ“Öê �úÖò»Ö¸ü ¬Ö¸ü»Öê ¾Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ŸÖã �Öê™ü“µÖÖ 
²ÖÖÆêü¸ü µÖê ŸÖã»ÖÖ �Ö¢Ö´Ö �ú¹ýÖ ™üÖ�úŸÖÖê †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ, ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ¤êü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü 
×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖã³ÖÖÂÖ ÃÖ™ü¾ÖÖ œü�Öê, ¾ÖµÖ 59 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö×¸üÂšü ŸÖÓ¡Ö–Ö ´Ö.¸üÖ.×¾Ö.¾Öß �Óú¯Ö�Öß ´ÖµÖÖÔ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ¿ÖÆü̧ ü ¸üÖ. ŸÖ£ÖÖ�ÖŸÖ 
Ö�Ö¸ü ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öüü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ü�Öã̧ üÖ 133/2021 �ú»Ö´Ö 353, 323, 504, 506, 
34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ˆ•Ö�Ö ȩ̂üü,  ´ÖÖê.�Îú. 8975359100  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :-  
1)´Öã¤ü�Öê›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ȩ̂ü»¾Öê �Öê™ü •Ö¾Öôûß»Ö ´ÖÖëœüÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÆüÖã́ ÖÖÖ ´ÖÓ¤üß¸üÖ •Ö¾Öôû 
ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ×¯Ö. ÃÖÖêÖÖ•Öß “ÖÖî¤ÓüŸÖê, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ. ×³Ö´ÖÖ�Ö¸ü 
´Öã¤ü�Öê›ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ¸êü»¾Öê�Ö ê™ü �ú›ãüÖ ŸµÖÖ“Öê ‘Ö¸üÖ�ú›êü ¯ÖÖµÖß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ, ´ÖÖëœüÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ ¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê 
ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖ�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ´ÖµÖŸÖ µÖÖÃÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �ú¹ýÖ 
ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ÃÖÖêÖÖ•Öß ×¯Ö. ÖÖ¸üÖµÖ�Ö “ÖÖî¤ÓüŸÖê, ¾ÖµÖ 75 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ×³Ö´ÖÖ�Ö¸ü 
´Öã¤ü�Öê›ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›ü �Öã̧ üÖ 134/2021 �ú»Ö´Ö 279, 304, (†) ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü 
�ú»Ö´Ö 134 ´ÖÖê¾ÖÖ�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¯Ö¾ÖÖ¸üüüüüüû,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9527983907  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)´Ö¸ü�Öê»Öü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 29.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 05.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ÆüÖÖê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ÆüÖ�Ö´ÖÓŸÖ µÖë�ÖÖ»Öê, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ²ÖêÖÖôû ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ×²Ö¤ü¸ü µÖê£ÖãÖ �ÖÖ¾Öß ²ÖêÖÖôû 
µÖê�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú �êú‹-38/ŒµÖã-1416 ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ™Òü�ú �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹›üß-3935 “µÖÖ 
“ÖÖ»Ö�úÖÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖ�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ †“ÖÖÖ�ú ²ÖÎê�ú »ÖÖ¾Ö»µÖÖÖê µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ 
™Òü�ú¾Ö¸ü †Ö¤üôãûÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß ÆüÖê¾ÖãÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. µÖÖŸÖß»Ö ™Òü�ú “ÖÖ»Ö�ú †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ŸÖµÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ ü̧�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü 
×±úµÖÖÔ¤üßü ×¾Ö÷ü»Ö ×¯Ö. –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü µÖÓ�ÖÖ»Öê, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ²ÖêÖÖôû ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Ö �Öã̧ üÖ 134/2021 �ú»Ö´Ö 279, 304 (†) ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ×²Ö¸üÖ¤üÖ¸üüü,ü 
´ÖÖê.ÖÓ.  8830166477  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 

  



7)³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ü :-  
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üßüü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ‹�ú ¬ÖÖ¸ü¤üÖ ü̧ �ÖÓ•Ö¸ü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ´ÖÖ�Öß�ú ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ÆÓü²Ö›ìüûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü �Öã̧ üÖÓ 539/2021ü �ú»Ö´Ö 
4/27 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/2391 �ú¤ǘ Öüüüüüüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9545515510  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

8)•Öã�ÖÖ¸ :- 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 29.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, •Ö±ú¸ü�ÖÖÖ ´Ö—Ö¸ü�ÖÖÖ µÖÖÓ“Öê ×™üÖÃÖê›ü ´Ö¬µÖê ×´Ö»Ö�Öê™ü 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 10 †Ö¸üÖ¯ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ¸ü´Ößü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 
56,020/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ Ö¸üÆü̧ üß �úÖôêûü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüûüûü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü üüü�Öã̧ üÖÓ 263/2021 �ú»Ö´Ö, 4, 5 ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß •ÖÖ¬Ö¾Öüüü, ´ÖÖê �Î  9764128102  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 29.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖ‡Ô —Öȩ̂ üÖòŒÃÖ ¸üÖê›ü »Ö�ÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ×šü�úÖ�Öß †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 
ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ 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 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 ¯ÖÖêÖÖü/2313 ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö 
×Æü̧ üÖ´Ö�Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖšüÖê›üüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüüü ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü �Öã̧ üÖ 202/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖ êÖÖüüüü/1279 “Ö¾ÆüÖ�Öü, ´ÖÖê.�Îú. 9356283717  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

10)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
ÃÖÖêÖ�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.07.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ŸÖê 13.45 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¤üÖ¯Ö¿Öê›ü ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ™üÖê�Ö�Öê 
µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ´ÖÖî. ¤üÖ¯Ö¿Öê›ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¯ÖÏÃÖ¸üÖ´Ö ´ÆüÖ¤ãü ¤ãü¬Ö»Öê¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¤üÖ¯Ö¿Öê›ü ŸÖÖ. 
»ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ Ø»Ö²ÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ»ÖÖ ÃÖÖ›üß“µÖÖ ¤üÖȩ̂ üßÖê �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü 
�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¯ÖÏÃÖ¸üÖ´Ö ¤ãü¬Ö»Öê¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ. ¤üÖ¯Ö¿Öê›ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
�Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÃÖÖêÖ�Öê›ü †Ö.´Öé. 18/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1939 ÆÓü²Ö›ìüüüüüü,ü 
´ÖÖê.�Îú. 9158868002  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

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

 
 


