
¯ÖÏ êÃÖÖÖê™ü                                                                            
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›     •ÖÖ.�Îú. 377/2021               ×¤üÖÖÓ�  : 25/07/2021 
 

1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
 

1)´Öã¤ü�Öê›üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ŸÖê 17.45 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÆüÖ™üß ŸÖê µÖêôûß •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÖî. ´ÖÆüÖ™üß 
×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.ü ÖÖÓÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖôû�úÖîšüÖ µÖê£Öß»Ö •¾Öê»Ö¸üß ¤ãü�úÖÖ 
²ÖÓ¤ü �ú¹ýÖ, ¤ãü�úÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ×�ÖÖê ¾Ö ¸üÖê�Ö ¸üŒ�ú´Ö �úÖ¯Ö›üß ²Öò�Ö´Ö¬µÖê ²Ö•ÖÖ•Ö ×›üÃ�ú¾Æü̧ ü ´ÖÖêÃÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, †–ÖÖŸÖ 
ŸÖßÖ †ÖÖêôû�Öß ‡ÃÖ´Ö ¿ÖÖ‡ÔÖ ´ÖÖêÃÖÖ¾Ö¸ü µÖê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖêÃÖÖ »ÖÖ †Öê¾Æü¸ü™êü�ú �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ “ÖÖ�ãú“ÖÖ ¬ÖÖ�ú ¤üÖ�Ö¾ÖãÖ ²Öò�Ö ¤êü�µÖÖÃÖ 
²Öôû•Ö²Ö¸üß �ú¹ýÖ, ²Öò�Ö´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»Öê ÃÖÖêµÖÖ-“ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ×�ÖÖê ¾Ö Ö�Ö¤üß ¸üÖê�Ö ¸üŒ�ú´Ö †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 97,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ 
Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �Ö•ÖÖÖÖ ¤ü¢ÖÖ¡µÖ “ÖÖ×»Ö�ú¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÖêÖÖ¸ü, ¸üÖ. Ö¸üÆü̧ üß ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ´ÖÓ¤üß¸ü ‹Ö ›üß 01 ×ÃÖ›ü�úÖê 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üû �Öã̧ üÖÓ 132/2021 �ú»Ö´Ö 394, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ¾Ö™üÖ�Öêüüü, ǘ ÖÖê.�ÎÓú.  9823562807  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)Æü¤ü�ÖÖ¾Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´Ö¬Öã�ú¸ü̧ üÖ¾Ö Ó̧ü�Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´Öã�Ö µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
¤êü¿Ö´Öã�Ö �Ö»»Öß Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö.ü ÖÖÓÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß ¸üÃŸµÖÖÖê •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê 
�ÖÓšü�Ö Ø�ú´ÖŸÖß 60,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê †ÖÖêôû�Öß ‡ÃÖ´ÖÖÖê •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †®Ö¯Öã�ÖÖÔ ÃÖã¬ÖÖ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´Öã�Öü, ¾ÖµÖ 64 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Öü, ¸üÖ. ×¯ÖŸÖé”ûÖµÖÖ ×Ö¾ÖÖÃÖ ¤êü¿Ö´Öã�Ö �Ö»»Öß Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
Æü¤ü�ÖÖ¾Öüû �Öã̧ üÖÓ 186/2021 �ú»Ö´Ö 394, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/2342 ÆÓü²Ö›ìüüüü, ǘ ÖÖê.�ÎÓú.  
9923077345  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)´Öã�Öê›üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 23.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ŸÖê  ×¤ü. 24.07.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. �ú�ÖÖÔ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê �ãú»Öã̄ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, »ÖÖê�ÖÓ›üß ¯Öê™üßŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê, “ÖÖÓ¤üß“Öê ¾Ö Ö�Ö¤üß ¸üÖê�Ö ¸üŒ�ú´Ö †ÃÖÖ 
‹�ãú�Ö 59,865¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ  ‹ê¾Ö•Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖã»ÖÖê“ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ²ÖÖ»ÖÖ•Öß �úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 
45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ. �ú�ÖÖÔ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�Öê›üüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 219/2021 �ú»Ö´Ö 
454, 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆ/2131 �ÖÖ¸üÖêôêûüûüüü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 02461-222533 Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ. 
 

2)³ÖÖê�ú¸üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 20.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ŸÖê  ×¤ü. 21.07.2021 “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×•Ö. ¯Ö. �êú. ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú 
�úµÖÖ ¿ÖÖôûÖ  ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ×•Ö. ¯Ö. �êú. ¯ÖÏÖ. ¿ÖÖôûÖ ³ÖÖê�ú¸ü µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖôêû“Öê ¾Ö�ÖÔ ¯ÖÆüß»Öß 
¾Ö ÃÖÖŸÖ¾Öß ¾Ö�ÖÖÔ“Öê »ÖÖò�ú ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, †ÖêÖß›üÖ Ã´ÖÖ™Ôü ×™ü¾Æüß Ø�ú´ÖŸÖß 38,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö ¾Ö•ÖÖ �úÖ™üÖ Ø�ú´ÖŸÖß 4,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 42,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖã¬Öß¸ü ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ÃÖã̧ Óü�Öôûß�ú¸ü, ¾ÖµÖ 58 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Öã�µÖÖ¬µÖÖ¯Ö�ú ×•Ö. ¯Ö. �êú. ¯ÖÏÖ. ¿ÖÖôûÖ ³ÖÖê�ú¸ü ¸üÖ. ´ÖÓ•ÖãôûÖÖ�Ö¸ü ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 261/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆ/2090 ¯ÖÖÓœü̧ êüüü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 
9850733744  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 
 

3)üüü´ÖÖÆãü¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.00 ŸÖê 04.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖÆãü̧ ü ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü †Ö¯Ö»Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ¾Ö¸ü“µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ²Öê›ü¹ý´Ö´Ö¬µÖê —ÖÖê̄ Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê »ÖÖê�ÖÓ›üß �Öê™ü ¾Ö ¤üÖ¸üÖ“Öß �ú›üß �úÖë›üÖ ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, �ú¯ÖÖ™üÖ“Öê »ÖÖò�ú¸ü ´Ö¬ÖãÖ ÃÖÖêµÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ×�ÖÖê ¾Ö Ö�Ö¤üß 
†ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 7,19,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¸üÖ•ÖÖ³ÖÖ‰ú •ÖÖê¿Öß, ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü 
¸üÖ. ²ÖÎÖ´Æü�Ö�Ö»»Öß ´ÖÖÆãü̧ üü ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ üüüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖÆãü̧ üüüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 88/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, 
³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/´Ö§êüüüü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9079758000  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 



3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)¤êü�Ö»Öã̧ üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê  19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ³Ö™üÖ�Ö»»Öß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß 
´ÖÓ¤üß¸ü •Ö¾Öôû ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü̧ üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �ú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖêÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹¯Öß-
7229 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ˆ¢Ö´Ö ³ÖÖ¸üŸÖ¸üÖ¾Ö ¬ÖÓ̄ Ö»Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ¸üÖ. ³Ö™üÖ�Ö»»Öß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖÓ¤üß¸ü •Ö¾Öôû ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüû üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 
333/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüü/ÃÖ¸üÖê¤êüüüüû, ´ÖÖê �ÎÓú  9552520363  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
 

2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß ÆüÖŸÖ´ÖÖ�Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß »ÖÖŸÖã̧ ü ±úÖ™üÖ 
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-26/²Öß•Öê-6484 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü Æü̧ üß¤üÖÃÖ �ÖÓã›üÖôêûü, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖê�ú¸üßü, ¸üÖ. 
�ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß ÆüÖŸÖ´ÖÖ�Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß »ÖÖŸÖã̧ ü ±úÖ™üÖ ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüû üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 528/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüü/1224 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüû, ´ÖÖê �ÎÓú  02462-226373   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

4)“ÖÖȩ̂ üß :- 
ÃÖÖêÖ�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖêÖ�Öê›ü ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

¤üÖêÖ †–ÖÖŸÖ ´Öã»Öß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß Æê ŸµÖÖÓ“Öê ´Öã»Öß“µÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ“Öß ¸ü×•ÖÃ™Òüß †ÃÖ»µÖÖÖê ²Öò�Ö ´Ö¬µÖê 1,00,000/-¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ »ÖÖŸÖã̧ ü 
±úÖ™üÖ ŸÖê »ÖÖêÆüÖ ²ÖÃÖÖê •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ²ÖÃÖ´Ö¬µÖê ¤üÖêÖ †ÖÖêôû�Öß ´Öã»Öß 20 ŸÖê 25 ¾ÖµÖÖê�Ö™üÖ“µÖÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ‹�úÖ ´Öã»ÖßÖê ²ÖÃÖ�µÖÖÃÖÖšüß 
×±úµÖÖÔ¤üß»ÖÖ •ÖÖ�ÖÖ ×¤ü»Öß ¾Ö ²Öò�Ö´Ö¬Öß»Ö Ö�Ö¤üß ¸üŒ�ú´Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êüü ×±úµÖÖÔ¤üß �Ö�Öê¿Ö ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö �ÖÓã›êü¾ÖÖ¸üü, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Ö, ¸üÖ. ×¾ÖÖ�ú¸ü �úÖò»ÖÖß “ÖÖî±úÖôûÖ ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüü �Öã̧ üÖÓ 115/2021 �ú»Ö´Ö 379, 34 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/1939 ÆÓü²Ö›ìüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9158868002  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :ü- ÃÖÖ 2008 ¯ÖÖÃÖãÖ ŸÖê 2018 ¯ÖµÖÕŸÖ, ´Öã²Ö‡Ô, ²Öê»Öã̧ ü ¾Ö ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, 
×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ×™ü¯¯Ö¸ü ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ¤üÖêÖü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ, ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ, ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö £ÖÖ¯Ö›ü 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 31 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 280/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/2715 �ÖÖê™ǘ Ö¾ÖÖ›üüüüü, ´ÖÖê �Î  9765210818  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)•Öã�ÖÖ¸ :- 
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö´ÖÃ�úÖ¸ü “ÖÖî�ú ŸÖê ‹´Ö•Öß‹´Ö �úÖò»Öê•Ö�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ¸êü 
¸üÖê›ü»Ö�ÖŸÖ ²ÖÎ́ ÆüØÃÖ�Ö Ö�Ö¸ü �ú´ÖÖÖß•Ö¾Öôû ³Öêôû¯Öã̧ üß �ÖÖ›üµÖÖ“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ×šü�úÖ�Öß ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ×´Ö»ÖÖ ›êüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1170/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ 
†Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/1211 ²ÖÓ›ãü ×¯Ö. �êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö �ú»ÖÓ¤ü̧ ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüü 
üüü�Öã̧ üÖÓ 236/2021 �ú»Ö´Ö, 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üüüü, ´ÖÖê �Î   8888076935  
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

7)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
ŸÖÖ´ÖÃÖÖü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 24.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖôêû�ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß •Ö¾Öôû ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  ×•Ö. 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 Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 2880/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú ü̧�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖ êÖÖü/1798 ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¬ÖÖ¸üÖê•Öß �Óú¬ÖÖ¸êüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüüüüü ªÉÉÆSÉä 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ŸÖÖ´ÖÃÖÖü �Öã̧ üÖ 130/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/1646 
ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößü, ´ÖÖê.�Îú. 9923451146  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   



8)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
� ãÓú™ãü¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.07.2021  ü̧Öê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. †ÓŸÖ¸ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 
ÖÖ´Öê ÃÖã»ÖÖ“ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ³Ö�Ö¾ÖÖÖ¸üÖ¾Ö ŸÖÖê›êü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. †ÖÓŸÖ¸ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüßÖê �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ 
×ŸÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö Ø»Ö²ÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ»ÖÖ �êú²Ö»Ö ¾ÖÖµÖ¸üÖê �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü †ÖÖÓ¤ü̧ üÖ¾Ö ŸÖÖê›êü, ¾ÖµÖ 
27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. †ÖÓŸÖ¸ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óúã™ãü̧ ü †Ö.´Öé. 22/2021 �ú»Ö´Ö 
174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/�ãú´Ö ȩ̂üüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 8208788324  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

9)¯Öã̧ üÖ“Öê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¾ÖÖÆãüÖ •ÖÖ‰úÖ ´ÖéŸµÖã :- 
ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ¾ÖÖ. ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 24.07.2021 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö 

×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖã¬ÖÖ�ú¸ü ×¯Ö. ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖÓ›üÖ (´ÖÖêšüÖ) ŸÖÖ. 
Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ¿ÖêôûµÖÖ “ÖÖ¸ü×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêôûµÖÖ ‘Öê¾ÖãÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, ŸÖÖê ¿ÖêôûµÖÖ ‘Öê¾ÖãÖ ‘Ö¸üß µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, Ö¤üß»ÖÖ ¯Öã̧ ü 
†Ö»µÖÖ�Öê ŸÖÖê ¯ÖÖ�µÖÖ“Öê ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ ¾ÖÖÆãüÖ •ÖÖ‰úÖ ´Ö ü̧�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ˆ»ÆüÖÃÖ ¸êü�ÖÖ•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖê. 
¯ÖÖ, ¸üÖ. »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖÓ›üÖ (´ÖÖêšüÖ) ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖü †Ö.´Öé. 11/2021 �ú»Ö´Ö 174 
×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1646 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößûü, û ´ÖÖê.�Îú. 9923451146  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

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


