
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
   
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›           •ÖÖ.�Îú. 430/2021               ×¤üÖÖÓ�  :  04/09/2021 

1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 02.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 03.09.2021 “Öê 04.00 ¾ÖÖ.  “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ¾ÖÖôû�úß ²Öã. ŸÖÖ. 
»ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤Ö ü̧ µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ“ÖÖ �ú›üß �úÖë›üÖ ¾Ö �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ 
»ÖÖê�ÖÓ›üß ¯Öê™üßŸÖß»Ö ¾Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß †Ö¸ü´ÖÖ¸üßŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ�ÖßÖê ¾Ö Ö�Ö¤üß ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,71,750/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. 
¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß �ÖÖêØ¾Ö¤üÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ²Öê™ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 68 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¾ÖÖôû�úß ²Öã. ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 173/2021 �ú»Ö´Ö 454, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö £ÖÖȩ̂ êüüüüûüüû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9307343434  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)´ÖÖÓ›ü¾Öß :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 31.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.00 ŸÖê ×¤ü. 03.09.2021 “Öê 11.00 ¾ÖÖ.  “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ¯ÖÖ™üÖê¤üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ”ûŸÖÖ“Öê �úÖî»ÖÖ¹ý �úÖœãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ¤üÖêÖ 
�ÖÏò́ Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ±ãú»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 6000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ‡Ó›üßµÖÖ �Óú¯ÖÖß“ÖÖ �ÖòÃÖ Ø�ú´ÖŸÖß 5000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 11,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
“ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÆêü¿Ö †¿ÖÖê�ú ¸üŸÖÖ¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¾Ö ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. ¯ÖÖ™üÖê¤üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖÓ›ü¾Öß üüüüü�Öã̧ üÖÓ 99/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ¯ÖšüÖ�Öüüüüûüüû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9922322312  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüüü :-×¤üÖÖÓ�ú 01.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê 20.40 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖÖ‡Ô ´ÖÖŸÖéÃÖê¾ÖÖ ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×•Ö. ¯Ö. 
�úÖò»ÖÖß �òúÖ»Ö ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ×›üÃ�ú¾Æü¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß •ÖãÖß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/—Öê›ü-6867 Ø�ú´ÖŸÖß 
6000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �êúÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ŸÖã̄ ¯Öê�ú¸ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. °»Öò™ü ÖÓ 
204 ‡Ó¤ãü•Ö ™üÖ¾Ö¸ü ¾Öé¤üÖÓ¾ÖÖ �úÖò»ÖÖß ´ÖÖ»Öê�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü ŸÖ¸üÖê›üÖ (�Öã) ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 298/2021 �ú»Ö´Ö 
379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüü/489 •ÖãÖ�Ö ȩ̂üüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 8830464424  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüüüü :-×¤üÖÖÓ�ú 29.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.00 ŸÖê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¿ÖÓ�ú¸ü ¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß ´ÖÓ�Ö»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ×Ö¾Ö‘ÖÖ(²ÖÖ)ü ŸÖÖ. 
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹²Öß-4096 Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �êúÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ “Ö¾ÆüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. Ó̂“ÖÖ›üÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü 
µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öü üüü�Öã̧ üÖÓ 238/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/281 
´ÖãÓ›üß�úüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 7774032817  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)“ÖÖȩ̂ üß :- 

� Óú¬ÖÖ¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 02.09.2021 “Öê 11.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ´ÖÖî. 

ÖÖ�Ö»Ö�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖãÖ ‘Ö¸üß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê 
¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖÆüß¸üß´Ö¬Öß»Ö ×¾ÖªãŸÖ ´ÖÖê™üÖ¸üß“ÖÖ ¯ÖÖ‡Ô̄ Ö �úÖ¯ÖãÖ ¾Ö ¾ÖÖµÖ¸ü �úÖœãüÖ Ø�ú´ÖŸÖß 22,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
�Ö�Öê¿Ö ¯Öß. ´ÖÖ¹ýŸÖß •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¤ãü�ÖÖÔ ŸÖÖÓ›üÖ ÖÖ�Ö»Ö�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üü �Öã̧ üÖÓ  306/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüü/2730 ™üÖ�ú¸üÃÖ,  
´ÖÖê.ÖÓ. 02466-223433  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 



4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü-×¤üÖÖÓ�ú 13.06.2019 ŸÖê ×¤ü. 15.06.2019  “Öê  ¤ü¸ü´µÖÖÖ, 16 ÃÖß •Ö¾Öôû ¯ÖêÖÖò�ú �ÖÖ›ÔüÖ �úÖ•Ö»Ö ÃÖÆü�úÖ¸üß 
ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ¯Öã�Öê ¾Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ÖÖ‡Ô�ú �úÖò»Öê•Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÆüÖêôû�ú¸ü Ö�Ö¸ü ×ÃÖ›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, 
×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ ¯Öê�ÖÖ “ÖÖÓ�Ö»Öß ²ÖÖµÖ�úÖê ³Öê™ü»Öß †ÃÖŸÖß. ŸÖã»ÖÖ �úÖ´Ö ¯Ö�Ö µÖêŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê �ÖÖê™êü ÖÖ™êü ²ÖÖê»ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö 
�ú¸üÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖê ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖß ŸµÖÖ“Öê ‹ê�ãúÖ ´Ö»ÖÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú 
¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖßÃÖ �úÖ¸ü ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¯ÖÖ“Ö »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ŸÖ�ÖÖ¤üÖ »ÖÖ¾ÖãÖ ¾Ö›üß»ÖÖÓ�ú›ãüÖ 
¯ÖîÃÖê ‘Öê¾ÖãÖ †Ö»ÖßÃÖ ŸÖ ü̧“Ö ŸÖã»ÖÖ ÖÖÓ¤ü×¾ÖŸÖÖê †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ‘Ö¸üÖŸÖãÖ ÆüÖ�ú»ÖãÖ ×¤ü»Öê. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 34 
¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü üüü�Öã̧ üÖÓ 621/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/1027 Ø¿Ö¤êüüüüü,  ´ÖÖê �Î  9511851737  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê ¯Öã¾Öá, �Ö›ü�ú¯Öã̧ üÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê Ã¾ÖŸÖ: ›üÖòŒ™ü¸ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê 
³ÖÖÃÖ¾ÖãÖ ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ˆ‘Ö›ü»ÖÖ. ¾Öîª�úßµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ÖÃÖŸÖÖÖÖ †Ö»ÖÖê̄ ÖòŸÖß�ú ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �ú¹ýÖ ×•Ö¾ÖßŸÖÖÃÖ ¬ÖÖê�úÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖã¬¤üÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �ú¹ýÖ ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ›üÖò. ÃÖã̧ êü¿ÖØÃÖÆü ×¯Ö. ¸üÖ´Ö¸üŸÖÖØÃÖÆü ×²ÖÃÖêÖ, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
›üÖòŒ™ü̧ ü ¸üÖ.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüü �Öã̧ üÖ 309/2021 �ú»Ö´Ö 420, 336, 33, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß •ÖÖ¬Ö¾Öü üü,üü ´ÖÖê.�Îú. 02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)²ÖÃÖ¾Ö¸ü ¤ü�Ö›ü ±êú�ãúÖ ´ÖÖ¹ýÖ Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê :-   
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, •Ö¾ÖÖÆü̧ üÖ�Ö¸ü“µÖÖ ¯Öãœêü ²ÖÖÆêü�ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß•Ö¾Öôû ŸÖÖ. ×•Ö. 
üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆü�úÖ¸üß ÖÖÓ¤êü›ü ²ÖÃÖ£ÖÖÖ�ú µÖê£ÖãÖ ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ²ÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖŸÖß»Ö “ÖÖ¸ü †–ÖÖŸÖ 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ²ÖÃÖ Ö £ÖÖÓ²Ö×¾ÖŸÖÖ ¯Öãœêü �úÖ ×Ö‘ÖãÖ �Öê»ÖÖ ´Æü�ÖãÖ ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ¤üÖê‘ÖÖÓÖß ÆüÖŸÖÖŸÖ ¤ü�Ö›ü ‘Öê¾ÖãÖ ²ÖÃÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü“µÖÖ 
�úÖ“ÖÖ¾Ö¸ü ±êú�ãúÖ �úÖ“Ö ±úÖê›ü»ÖÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÖß ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê •ÖÖ¾ÖãÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ¤ü�Ö›ü ‘Öê¾ÖãÖ ²ÖÃÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öß»Ö �úÖ“ÖÖ ±úÖê›üãÖ 20,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öê Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖ•Öã ³Öã•ÖÓ�ÖÖ ‡»Öê¾ÖÖ›üü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖ“Ö ²ÖÃÖ “ÖÖ»Ö�ú ×²Ö»ÖÖê»Öß †Ö�ÖÖ¸ü ¸üÖ. ´ÖÖ¸üŸÖôûÖ 
ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü �Öã̧ üÖÓ 622/2021 �ú»Ö´Ö 336, 427, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/2240 ¾µÖ¾ÖÆüÖ ȩ̂üüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9823827173  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 02.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖëœüÖ¸ü ²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¯ÖãµÖ›ü µÖÖÓ“Öê ×²Ö»›üà�Ö ¿Öê•ÖÖ¸üß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüü  
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1900/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
ÃÖ¯ÖÖê×Öü/ÁÖß ÃÖÓ�êúŸÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ×¤ü‘Öê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü üüü�Öã̧ üÖÓ 619/2021 
�ú»Ö´Ö, 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/2168 ¿Öê�Öûüüüüü,  ´ÖÖê �Î   8999978576  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 03.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‹´Ö•Öß†Ö¸ü �ÖÖ›ÔüÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ  •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1970/-
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖü/2200 ÃÖãµÖÔ�úÖÓŸÖ ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö ‘Öã�Öê, Öê. ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ�ÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
†×¬Ö�úÖ¸üß �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ�Ö ‡ŸÖ¾ÖÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü üüü�Öã̧ üÖÓ 214/2021 �ú»Ö´Ö, 12(†) ´Ö. •Öã. 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/1821 ¿Öê�Öüüüüü,  ´ÖÖê �Î  9767422380   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)×�úÖ¾Ö™ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 03.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‡Ó•Öê�ÖÖ¾Ö ±úÖ™üÖ ¤ãü�ÖÖÔ ¬ÖÖ²ÖÖ ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ  •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 
Ö�Ö¤üß 1530/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ´Öã̧ ü»Öß¬Ö¸ü ¤ãü¬Ö¸üÖ´Ö ¸üÖšüÖê›ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™ü üüü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üü üüü�Öã̧ üÖÓ 277/2021 �ú»Ö´Ö, 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüü/1062 ¾ÖÖ›ü�Öã̧ êüüüüü,  ´ÖÖê �Î  8805981062  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 



8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)´Ö¸ü�Öê»Öü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 03.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. »ÖÖê�Öß µÖê£Öß»Ö Ø»Ö�Öã̧ üÖ´Ö µÖÖÓ“Öê ÆüÖò™êü»Ö“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ 
´ÖÖê�úôûµÖÖ ´Öî¤üÖÖÖŸÖ ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß ¤üÖ¹ý 
Ø�ú´ÖŸÖß 2000/-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�úÖòü/2864 
ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö µÖë�ÖÖ»Öê. Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Ö üüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öü �Öã̧ üÖ 165/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/526 ¯Öã̧ üßüüüû,  ´ÖÖê.�Îú. 9823144893  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 03.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¯ÖÖ›üá(´Ö.) ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ü ×•Ö. 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 1440/-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/²Öôûß¸üÖ´Ö ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö ¸üÖšüÖê›ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüüüüüªÉÉÆSÉä 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü �Öã̧ üÖ 235/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/1292 
¸üÖ×¾Ö¸üüüüû,  ´ÖÖê.�Îú. 9588426582  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 

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


