
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
   
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›           •ÖÖ.�Îú. 427/2021               ×¤üÖÖÓ�  :  02/09/2021 

1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)ÃÖÖêÖ�Öê›üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 01.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.45 ŸÖê 16.15 ¾ÖÖ.  “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, »ÖÖêÆüÖ ŸÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÃÖÖêÖ�Öê›ü µÖê£Öê ŸÖÖ. 
»ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß †ÃÖê ›üµÖã™üßÃÖÖšüß �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ, �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê 
¤üÖ¸üÖ“ÖÖ �ú›üß �úÖë›üÖ �ãú»Öǣ Ö �úÖœãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ�ÖßÖê ŸÖȩ̂ üÖ ŸÖÖêôêû Ø�ú´ÖŸÖß 4,05,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. 
¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÆêüÀ¾Ö¸üß ×¯Ö. ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ¬ÖÖê�ÖÖÓ¾Ö�ú¸ü, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ×¿Ö�Ö�ú ¸üÖ. ´Ö.¸üÖ. ×¾Ö. ×¾Ö. �Óú¯Ö�Öß ²ÖÖ•ÖãÃÖ 
ÃÖÖêÖ�Öê›ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÃÖÖêÖ�Öê›ü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 142/2021 �ú»Ö´Ö 454, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Öü/ÁÖß ´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö�ú¸üüüûüüû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9970775446  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)ØÃÖ¤ü�Öê›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 31.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü.01.09.2021 “Öê 03.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ 
�ÖÓ�ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü �ú Ó̧ü•Öß ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß, ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ¾Ö ´Öã»ÖÖ²ÖÖôûÖÃÖÆü •Öê¾ÖÖ �ú¹ýÖ ¸üÖ¡Öß ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ ˆ‘Ö›üÖ 
šêü¾ÖãÖ —ÖÖê̄ Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ÃÖÖêµÖÖ“Öß ¯ÖÖêŸÖ, �úÖÖÖŸÖß»Ö ™üÖò̄ ÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÖµÖÖŸÖß»Ö “ÖÖÓ¤üß“Öß “ÖîÖ †ÃÖê 52,220/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¾Ö Ö�Ö¤üß 50,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,02,220/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ×�ú¸ü�Ö ×¯Ö. ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö 
¸üÖ‰úŸÖ, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¾Ö †ò™üÖê “ÖÖ»Ö�ú, ¸üÖ. �ÖÓ�ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü �ú Ó̧ü•Öß ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ØÃÖ¤ü�Öê›ü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 126/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ³ÖÖê̄ Öôêûüüüû, 
´ÖÖê.�ÎÓú. 9423926150  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüüü :-×¤üÖÖÓ�ú 29.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê 20.25 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ³ÖÖ•Öß ´ÖÖ�ìú™ü µÖê£Öß»Ö ´Ö êÆãüµÖÖ“Öê ‘Ö¸üÖ 
ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß •ÖãÖß ´ÖÖê ÃÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �êúÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×�ú¿ÖÖȩ̂ ü ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ˆ¢Ö¸ü¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß, ¸üÖ. ×ÃÖ›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›üüüüü 
µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü üüü�Öã̧ üÖÓ 212/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/1598 
�ÖÖȩ̂ êüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9822432752  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖȩ̂ ü “ÖÖî�ú ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ´ÖÖȩ̂ ü “ÖÖî�úÖŸÖãÖ 

•ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ“Öê ¿Ö™üÖÔ“Öê ¾Ö¸ü“µÖÖ ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö †Öê̄ ÖÖê ‹±ú-15 �Óú¯ÖÖß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 19,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×²Ö¸ü²Ö»Ö ×¯Ö. ¯ÖÏ³Öã ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�ú¾Ö�Öß, ¸üÖ. ¯Öêšü Ø¯Ö¯Öôû�ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ. ¯ÖÖ»Ö´Ö ×•Ö. ¯Ö¸ü³Ö�Öß  µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖÓ 296/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüü/2699 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêüûüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 02462-261364  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)“ÖÖȩ̂ üß :- 

1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê ×¤ü. 01.09.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ²Öß‹ÃÖ‹Ö‹»Ö 

�úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ‹´Ö†ÖµÖ›üßÃÖß ×ÃÖ›ü�úÖê üüÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ‹´Ö†ÖµÖ›üßÃÖß µÖê£Öß»Ö ²Öß‹ÃÖ‹Ö‹»Ö “Öê �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»Öê 200 
×´Ö™ü¸ü 100 ¯Öß �êú²Ö»Ö ¾ÖÖµÖ¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 70,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×Ö¿ÖÖÓŸÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ‹Ó�Ö›êü, ¾ÖµÖ 
38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ�ÖßµÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ, ¸üÖ. ™êü»Öß±úÖêÖ ³Ö¾ÖÖ Ã™üÖò±ú �úÖò™ÔüÃÖ ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖÓ  614/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüü/¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü 
¯Ö¾ÖÖ¸ü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9637706877  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



2)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 05.00 ŸÖê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×�úÖ¾Ö™ü ¾ÖÖ‡ÔÖ ¿ÖÖò̄ Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖ¸üÖê›üÖ ÖÖ�úÖ 

´ÖÖ»Öê�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö¾ÖÖÆãü †ò™üÖê ×�ú¸üÖµÖÖÖê ³ÖÖ›êü ×´Öôû�µÖÖÃÖÖšüß £ÖÖÓ²Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß Ö•Ö¸ü “Öã�ú¾ÖãÖ ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö Ö�Ö¤üß 5000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ‹�ú ×•Ö¾ÖÖê �Óú¯ÖÖß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 
1000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 6000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖã¤üÖ´Ö ×¯Ö. ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ò™üÖê “ÖÖ»Ö�ú, ¸üÖ. •ÖÖÓ²Ö¹ýÖ ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ØÆü�ÖÖê»Öß Æü. ´Öã. �Ö•ÖÖÖÖ ´ÖÓ¤üß¸ü •Ö¾Öôû ¯Ö¾ÖÖ Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ´Ö¬µÖê ×�ú¸üÖµÖÖÖ ê  
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 297/2021 �ú»Ö´Ö 379, 34 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüü/926 �úôû�Öê,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9923027926  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü-×¤üÖÖÓ�ú 19.08.2016 “Öê 10.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 10.08.2021 “Öê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê  ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ¯Öã�Öê ¾Ö 
´ÖÖÆêü̧ üß †ÖµÖÖê¬µÖÖÖ�Ö¸ü ¾ÖÖ›üß ²Öã. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ †Ö‡Ô ¾Ö›üß»ÖÖÓ�ú›ãüÖ 
´Öê›üß�ú»Ö“Öê ¤ãü�úÖÖ ™üÖ�ú�µÖÖÃÖÖšüß  ¯ÖÖ“Ö »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ¾Ö †Ö´Ö“Öê ×¾Ö¹ý¬¤ü ŸÖ�ÎúÖ¸ü �úÖ �êú»Öß †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû 
�úê»ÖÖ. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 30 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 
295/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüü/2699 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêüüüü,  
´ÖÖê �Î  02462-261364  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)´Ö¸ü�Öê»Ö :ü- ÃÖÖ 2015 ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê, ´ÖÖî. ¬ÖÖã̧ ü ´ÖÓ›üôû ´Ö¤üÖã̧ ü ×•Ö. �úÖ´ÖÖ ȩ̂üøüß, ŸÖãÓ²Ö¸ǖ Ö»»Öß ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã»ÖÖ ´Öã»Öß —ÖÖ»ÖêŸÖ, ´Öã»Ö�ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß, ÃÖÖ¾Ö¡Ö ´Öã»ÖÖÃÖ ¤ü¾ÖÖ�ÖÖµÖÖŸÖ ¤üÖ�Ö¾ÖÖê 
ÃÖÖšüß ¯ÖîÃÖê �Ö“ÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖê ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ŸÖßÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö ¾Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû 
�úê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 35 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öü üüü�Öã̧ üÖÓ 160/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 
504, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/2822üüüü,  ´ÖÖê �Î  9637465966  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¿ÖÓ�ú¸üÖ�Ö¸ü 
¾ÖÃÖ¸ü�Öß ŸÖÖ.ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ¤ãü�úÖÖÖŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, 
×±úµÖÖÔ¤üß»ÖÖ ×�ú¸üÖ�ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÖ ªÖ †ÃÖê ´Æü�ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ÃÖÖ´ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖîÃÖê ªÖ ´Öß ŸÖã»ÖÖ ×�ú¸üÖ�ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÖ ¤êüŸÖÖê †ÃÖê ´Æü�ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 4 Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ²ÖãŒ�úß ´ÖÖ¹ýÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö �ÖÖ»Ö“µÖÖ ²ÖÖ•Öã“ÖÖ ¤üÖŸÖ 
¯ÖÖ›ãüÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 ŸÖê 3 µÖÖÓÖß �ÖÖ»Öß ¯ÖÖ›ãüÖ »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÖê ¾Ö ‡™üÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß 
×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯Öã•ÖÖ¸üÖ´Ö ¸üÖ´Ö×�ú¿ÖÖ “Öê¾Ö™êü¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖ ¸üÖ. ¿ÖÓ�ú¸üÖ�Ö¸ü ¾ÖÃÖ¸ü�Öß ŸÖÖ. ×•Ö.üü 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü �Öã̧ üÖÓ 613/2021 �ú»Ö´Ö 325, 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüü/1224 ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 8329712505   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

7)¤ü�Ö›ü ±êú�ãúÖ ´ÖÖ¹ýÖ Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê :-   
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 10.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖ. ¯ÖÖ»Ö�ú´ÖÓ¡Öß †Ö¿ÖÖê�ú¸üÖ¾Ö•Öß “Ö¾ÆüÖ�Ö µÖÖÓ“Öê 
×Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖÖ üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ´ÖÖ. ¯ÖÖê»Ö�ú´ÖÓ¡Öß †Ö¿ÖÖê�ú¸üÖ¾Ö•Öß “Ö¾ÆüÖ�Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê ×Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖÖß �ÖÖ›Ôü ÃÖë™Òüß ›üµÖã™üß �úÖ´Öß 
Æü•Ö ü̧ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¾Ö ²ÖÓ�Ö»µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¾ÖÖò“Ö´ÖòÖ ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ×�Ö»»ÖÖ¸üß †ÃÖê Æü•Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüß»ÖÖ †Ö ü̧Öê̄ Öß ²ÖÖ‡ÔÖê ´ÖÖ. ¯ÖÖ»Ö�ú´ÖÓ¡Öß ´ÖÆüÖê¤üµÖ 
µÖÖÓ“Öê ×Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖÖß µÖê¾ÖãÖ ÃÖÖÆêü²Ö †ÖÆêüŸÖ �úÖ †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê, ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸÖßÃÖ ÃÖÖÆêü²Ö ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê ÃÖÖÓ�ÖßŸÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸÖßÖê ´ÖÖ—ÖÖ ÃÖŸµÖÖÖÖ¿Ö  
—ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ¤ü�Ö›ü ‘Öê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ¾ÖÖò“Ö´ÖòÖ µÖÖÓÖÖ ´ÖÖ¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¤ü�Ö›ü ±êú�ãúÖ ´ÖÖ¸ü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß ŸÖÖê ¤ü�Ö›ü 
“Öã�ú¾Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖÖê ¤ü�Ö›ü �ÖÖ›Ôü ¹ý´Ö“µÖÖ �úÖ“ÖÖÃÖ »ÖÖ�ÖãÖ �úÖ“Ö ±úÖê›ãüÖ ¤üÆüÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖ“Öê Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆü/1849 
†Ö¿ÖÖê�ú ×¯Ö. ¤êü¾Ö¸üÖ´Ö ´Öã̄ Ö›êü, Öê. ¯ÖÖê. ´Öã. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüü �Öã̧ üÖÓ 333/2021 �ú»Ö´Ö 336, 427 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/1053 ´Öšü¤êü¾Ö¹ýüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9673545956  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

 
 
 



8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)´Ö¸ü�Öê»Öü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 01.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ™üÖ�úôûß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ¤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 ÃÖ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1200/-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/1953 ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü †Ö²Ö®ÖÖ �Öã›ǘ Ö»Ö¾ÖÖ¸üüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»ÖüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öü �Öã̧ üÖ 159/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1963 
�Öã›ǘ Ö»Ö¾ÖÖ¸üüüû,  ´ÖÖê.�Îú. 8421453868  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

2)´Öã�Öê›üü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 01.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×²ÖµÖÖÔ�Öß ¤ãü�úÖÖÖ“Öê •Ö¾Öôû ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. 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 ÃÖ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1320/-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 ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö †Ö›ü²Öêüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�Öê›üü �Öã̧ üÖ 255/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüüü/1402 
´ÖÆëü¦ü�ú¸üüüüû,  ´ÖÖê.�Îú. 02463-236373  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

9)×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
� ãÓú™ãü¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ. ¤ü ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¤êü¾ÖÖÖÓ¤ü 
³Ö�Ö¾ÖÖÖ œü�Öêü, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ‘ÖãÓ�Ö¸üÖôûÖüü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü ÆüÖ �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ ü̧�ÖÖ¾Ö¹ýÖ, �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö 
×¯Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê ¤üÖ�Ö»Ö �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ, ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü ü̧´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü 
¤êü�ÖÖ¸ü ³Ö�Ö¾ÖÖÖ ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö œü�Öê, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ‘Öã�Ö¸üÖôûÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ»Ö 
¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™ãü̧ ü †Ö.´Öé. 26/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1181 �ãú´Ö ȩ̂ü, ´ÖÖê.�Îú. 
8208788324  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

10) ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›ãüÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ:-  
1)´ÖÖôûÖ�úÖêôûß :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.08.2021 “Öê  19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �ÖÓ�ÖÖ²Öß›ü �ÖÖ¾ÖÖ •Ö¾Öôûß»Ö ÖÖ»µÖÖ“Öê ¯Öã̧ üÖŸÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ˆ´Öê¿Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ´Ö¬µÖ ²ÖîÖ¾ÖÖ›üü, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �ÖÓ�ÖÖ²Öß›ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü ÆüÖ ´ÖÖêÃÖÖ ¾Ö ü̧ 
²ÖÃÖãÖ ÖÖ»µÖÖ“Öê ¯Öã̧ üÖ“Öê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖãÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, †“ÖÖÖ�ú ¯Öã̧ üÖ“Öê ¯ÖÖ�Öß ¾ÖÖœü»µÖÖÖê ŸÖÖê ¯Öã̧ üÖ“Öê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¾ÖÖÆãüÖ •ÖÖ‰úÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü 
�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü µÖÖê�ÖêÀ¾Ö¸ü �Ö�Ö¯ÖŸÖß ´Ö¬µÖ ²ÖîÖ¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �ÖÓ�ÖÖ²Öß›ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü †Ö.´Öé. 25/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆ/2325 ×�ú¸ǖ Ö�Öêü,ü ´ÖÖê.�Îú. 
8652147575  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)´ÖÖôûÖ�úÖêôûß :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.08.2021 “Öê  14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸ü Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß²ÖÖ‡Ô ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ¤ü�Ö›ü�ÖÖ¾Öêü, ¾ÖµÖ 57 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö (Ö) ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü ÆüÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ 
¯Ö›üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ‘Ö¸ü“Öê »ÖÖê�úÖÓÃÖÖê²ÖŸÖ ²Öî»Ö�ÖÖ›üßŸÖ ²ÖÃÖãÖ ‘Ö¸üÖ�ú›êü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ²Öî»Ö�ÖÖ›üß Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ¯Öã̧ üÖ“Öê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¯Ö»Ö™üß —ÖÖ»µÖÖÖê ´ÖµÖŸÖ 
Æüß ¯Öã̧ üÖ“Öê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¯Ö›ãüÖ ¾ÖÖÆüãÖ •ÖÖ‰úÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ÃÖÓ�ÖÏÖ´Ö ”û¡Ö¯ÖŸÖß ²Öë¦êüü, ¾ÖµÖ 47 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. 
ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö (Ö) ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖüüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü †Ö.´Öé. 26/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆ/1888 ×�Ö¸üÃÖÖ�Ö¸ü,ü ´ÖÖê.�Îú. 8652147575  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
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                                                                                           ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 

 
 
 
 
 



¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
   
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›           •ÖÖ.�Îú. 428/2021               ×¤üÖÖÓ�  :  02/09/2021 
                       
                                 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß µÖÖÓÖß “ÖÖȩ̂ üß“µÖÖ ÃÖÖŸÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖ�ú»Öß �êú»µÖÖ •Ö¯ŸÖ.... 
          
                         ÖÖÓ¤êü›ü ¿ÖÆü¸ü ¾Ö ×•Ö»ÆüµÖÖ´Ö¬µÖê �Öê»µÖÖ �úÖÓÆüß ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ́ Ö¬µÖê ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö “ÖÖȩ̂ üß“µÖÖ ‘Ö™üÖÖ ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê 
´ÖÖ. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú ÁÖß ¯ÖḮ ÖÖê¤ü�ãú´ÖÖ¸ü ¿Öê¾Öôêû ÃÖÖÆêü²Ö, µÖÖÓÖß �ÖãÆüê †ÖœüÖ¾ÖÖ ²Öîšü�úß ´Ö¬µÖê ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖÓÖÖ 
´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö “ÖÖȩ̂ üß¾Ö¸ü †ÖôûÖ ‘ÖÖ»Ö�Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö “ÖÖȩ̂ üßÃÖ �Öê»Öê»µÖÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Öß ˆ‘Ö›ü�úßÃÖ †�Ö�µÖÖ“µÖÖ ÃÖã“ÖÖÖ ×¤ü»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. 
                    ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß“Öê ÃÖ¯ÖÖê×Ö ÁÖß ´ÖÖ×�Ö�ú ›üÖê�êú µÖÖÓ“Öê Öê¡ÖŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ÁÖß ×�ÖŸÖê µÖÖÓÖß 
�ÖÖê̄ ÖÖßµÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü  ÃÖÓ¿ÖµÖßŸÖ ÖÖ´Öê Æü×¸ü†Öế Ö ²ÖÖ¯Öã̧ üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü, ¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ‹�ãúü�úÖÔ  �Öã. ŸÖÖ. •Öôû�úÖê™ü ×•Ö. »ÖÖŸÖã̧ ü µÖÖÃÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
‘Öê¾ÖãÖ ŸµÖÖ“Öê�ú›êü ´ÖÖê ÃÖÖ “ÖÖȩ̂ üß“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖãÖ ²ÖÖ¸ü�úÖ‡ÔÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖãÃÖ �ú¸üŸÖÖ ŸµÖÖÓÖê ÃÖÖŸÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Öß “ÖÖȩ̂ üß �êú»µÖÖ“Öß 
�ú²Öã»Öß ×¤ü»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖ ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2021 ü̧Öê•Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß“µÖÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö “ÖÖȩ̂ üß“µÖÖ �ÖãÆüµÖÖŸÖ †™ü�ú �êú»Öß. 
¾Ö ŸµÖÖ“Öê�ú›ãüÖ ‹�ãú�Ö ÃÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ üß“µÖÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö •Ö¯ŸÖ �êú»µÖÖ. ŸµÖÖ¯Öî�úß ¯ÖÖ“Ö  ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ´ÖÖê ÃÖÖµÖ�ú»Öß ¾Ö ¤üÖêÖ ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Ö ò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê 
�Óú¯ÖÖß“µÖÖ †¿ÖÖ ‹�ãú�Ö ÃÖÖŸÖ ´ÖÖê ÃÖÖ »Öß Ø�ú´ÖŸÖß  2,10,000/-¹ý¯ÖµÖê Ø�ú´ÖŸÖß“ÖÖ ´Öã§êü´ÖÖ»Ö •Ö¯ŸÖ �êú»ÖÖ. 
                   ÃÖ¤ü¸ü“Öß �úÖ´Ö�Öß ü̧ß ´ÖÖ. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú ÁÖß ¯ÖḮ ÖÖê¤ü�ãú´ÖÖ¸ü ¿Öê¾Öôêû ÃÖÖÆêü²Ö, ´ÖÖ. †¯Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú ÁÖß ×Ö»Öê¿Ö ´ÖÖȩ̂ êü, 
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ�ÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�úÖ ü̧ß ´ÖÖ. ÁÖß ×�ú¿ÖÖȩ̂ ü �úÖÓ²Öôêû ÃÖÖÆêü²Ö, µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ�ÖÖ»Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß“Öê ÃÖ¯ÖÖê×Ö ÁÖß 
´ÖÖ×�Ö�ú ›üÖê�êú, ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ÁÖß ×�ÖŸÖê, ¯ÖÖêÆü/2325 ×�ú¸ü¯Ö�Öê, ¯ÖÖêÖÖ/954 ¯Ö»»Öê¾ÖÖ›ü, ¯ÖÖê�úÖò/3183 ´Ö›ü�êú, ¯ÖÖê�úÖò/3012 ³Öã̧ êü, µÖÖÓÖß ˆŸ�éúÂ™ü 
�úÖ´Ö�Öß¸üß �êú»µÖÖÖê ´ÖÖ. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖÓ“Öê †×³ÖÖÓ¤Ö �êú»Öê †ÖÆêü. ü  
 
 

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

  



                   
 
 

 


