
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü ü                                                                            
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 339/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 25/06/2021 

 

1)�ÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ  :-  
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üûüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 24.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 01.01.2021 ¯ÖµÖÕŸÖ, ´Öã»Öß“Öê ¾ÖÃŸÖß�ÖéÆü ×¯Ö¯Ö»ÃÖ �úÖò»Öê•Ö ÖÖÓ¤êü›ü, 
•ÖÖÓ²Ö •Öôû�úÖê™ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö  Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê 
ÆüÖŸÖ ˆÃÖ�Öê 10,00,000/-¹ý¯ÖµÖê (¤üÆüÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê) ¯ÖîÃÖê ¤êü�µÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×•Ö¾ÖÖÖß¿Öß �ÖŸÖ´Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê ±úÖêÖ¾Ö¸ü �ú™ü ¸ü“ÖãÖ 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¾Ö•ÖµÖ�ãú´ÖÖ¸ü ×¯Ö. ×¿Ö¾ÖØ»Ö�Ö †Ö¯¯ÖÖ �ÖÖë�Ö�Öêü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß, 
¸üÖ. Æü. ´Öã »Ö�´Öß ÃÖ¤üÖ ¯ÖÖÓœü̧ êü �úÖò́ ¯»ÖêŒÃÖ ±ãú»ÖêÖ�Ö¸ü ¸üÖê›ü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 213/2021 
�ú»Ö´Ö 307, 120(²Öß), 34, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 66(²Öß) †ÖµÖ ™üß †òŒ™ü �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß 
ÃÖÖêôÓûã�êúüüüü,ü  ´ÖÖê.�Îú. 9422242568 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß  
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ²Ö¼üß¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê �Öê™üÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖ¬Öß�úÖ Ö�Ö¸ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß ×¾Ö÷ü»Ö ¹ýŒ´Öß�Öß ´ÖÓ¤üß¸üÖ�ú›êü •ÖÖ�µÖÖ¯Öã¾Öá ¸üÖ¬Öß�úÖ Ö�Ö¸ü µÖê£Öß»Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ²Ö™üßÖ¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ¾Ö™ü ¯Öã•ÖêÃÖÖšüß 
µÖê�ÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê �Öê™ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ˆ³Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ, ¤üÖêÖ †–ÖÖŸÖ ‡ÃÖ´ÖÖÓÖß ×ŸÖ“Öê •Ö¾Öôû •ÖÖ‰úÖ ×¾Ö÷ü»Ö ¹ýŒ´ÖÖ‡Ô ´ÖÓ¤üß¸üÖ“ÖÖ ¸üÃŸÖÖ 
×¾Ö“ÖÖ¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÃŸÖÖ ¤üÖ�Ö×¾Ö»ÖÖ £ÖÖê›êü ¯Öãœêü •ÖÖ‰úÖ �úÖôûµÖÖ Ó̧ü�ÖÖ“Öß ´ÖÖêÃÖÖ ¾Ö ü̧ ¤üÖêÖ †ÖÖêôû�Öß ‡ÃÖ´ÖÖÓÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ 
�ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê �ÖÓšü�Ö Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖî. ×¾Ö�ÖÖ ÃÖÓ•ÖµÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ²µÖã™üß ¯ÖÖ»ÖÔ̧ ü “ÖÖ»Ö�ú, ¸üÖ. •ÖÖÖÔ¬Ö�Ö ¯Öêšü †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß Æü. ´Öã •Ö��ÖÖÖ£Ö µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß †Ö¤ü¿ÖÔ Ö�Ö¸ü“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 218/2021 �ú»Ö´Ö 392, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ‘ÖÖ™êüüüüû, ǘ ÖÖê.�ÎÓú.  9552555003  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

3)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)Æü¤ü�ÖÖ¾Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 23.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 24.06.2021 “Öê  09.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖ‰ú»Öß 
†ò™üÖê ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö †ò›ü ÃÖÙ¾ÖÃÖ ÃÖë™ü̧ ü ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ¿µÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖÓ�Ö›êü ¸üÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö µÖÖÓ“Öê ×¾Ö¤üµÖÖ¬ÖÖ ²Öã�ú ÃÖë™ü̧ ü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ü×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ÖÖÓ¤êü›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖ‰ú»Öß †ò™üÖê ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ¤ãü�úÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ¿µÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖÓ�Ö›êü 
¾Ö ×¾Ö¤üµÖÖ¬ÖÖ ²Öã�ú ÃÖë™ü¸ü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö Æêü ¤ãü�úÖÖ ±úÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, ‹�ãú�Ö 45,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß 
ÃÖÓ¤üß¯Ö ×¯Ö. ¤ü¢Ö¸üÖ¾Ö �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ¸üÖ. ¹ý‡Ô(¬ÖÖ) ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 152/2021 �ú»Ö´Ö  457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2342 ÆÓü²Ö›ìüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 
9284422052  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 16.03.2021 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 01.06.2021 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖß“Öê ´ÖÖ»Ö�úß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö 
†Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖî ×¸üšüÖ ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖß“Öê ´ÖÖ»Ö�úß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ü̧ÖÆü�µÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ 
¹ý´Ö“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ“Öê �ãú»Öã̄ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê Ã™üÖ‡Ô»Ö ±ú¸ü¿Öß ÃÖÆüÖ ²ÖÖòŒÃÖ, 1 ‹“Ö¯Öß ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ¾Ö 
×�ú¸ü�úÖêôû ÃÖÖ´ÖÖÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß µÖÖ¤ü¾Ö Ø»Ö²ÖÖ•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 62 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖßü, ¸üÖ. ×¸üšüÖ ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 48/2021 �ú»Ö´Ö 454, 
457, 380, 427 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1893 ¯ÖÖê™êüüü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9604195693  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ. 
 
 



4)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.15 ŸÖê 22.30 ¾ÖÖ. “Öê. ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü �úÖôêûÀ¾Ö¸ü ¸üÖê›ü 
×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß üÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿Ö¯Öü ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹›ü²»Öã-1519 Ø�ú´ÖŸÖß 8,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ‘Ö ü̧Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �ÖÖêØ¾Ö¤ü ×¯Ö. ¤ü¢Ö¸üÖ´Ö ÆÓü²Ö›ìü, ¾ÖµÖ 44 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß, ¸üÖ. �úÖôêûÀ¾Ö¸ü ¸üÖê›ü ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 423/2021 �ú»Ö´Ö 
379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2391 ¸üÖ´Ö×¤üÖ¾ÖÖ¸üüüüü,  ´ÖÖ ê �ÎÓú  02462-236373  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

5)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ �ú»ÖÖ´ÖÓ¤üß¸ü ŸÖê 

¾Ö•Öß ü̧Ö²ÖÖ¤ü “ÖÖî�ú †ò™üÖêÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê •Ö¾Öôûß»Ö ¾ÖÖ ¯»ÖÃÖ �Óú¯ÖÖß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý “ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß 
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß Öã̧ ü ´ÖÆǘ Ö¤ü ÃÖÃ¾Ö¸ü �úÖÃÖÖ¸üü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß, ¸üÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖÓ 198/2021 �ú»Ö´Ö 379  ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1007 —ÖÖÓ²Ö¸êüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 02462-236510  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

6)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :-  
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 06.06.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, »ÖÖ»Ö¾ÖÖ›üß ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö �Ö›üß×´Ö¿ÖÖ •Ö¾Öôû 
¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖê ´Öã¤ü�Öê›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü  µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×¯Ö¸üÖ•Öß ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ´Öê�úÖ»Öê, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, 
¸üÖ. ³ÖÖµÖê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ ŸµÖÖ“µÖÖ †ÖŸµÖÖ“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ ×ÃÖ¨üÖ£ÖÔ ×Ö¾Öé¢Öß ¤ü¿ÖÔÖê µÖÖ“Öê ¾ÖÖÓ�Öß ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ×¾Ö™ü ³Ö¼üß 
¾Ö¹ýÖ, ÃÖÖ´ÖÖÖ †Ö�ÖÖêÃÖÖšüß �Öê»ÖÖ ¯Ö Ó̧üŸÖã ÃÖÖ´ÖÖÖ †Ö�ÖÖêÃÖÖšüß ¾ÖÖÆüÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê ŸÖÖê ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖêÃÖÖ �ÎÓú ‹´Ö ‹“Ö 26-
²Öß¾Æüß-2296 ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, »ÖÖ»Ö¾ÖÖ›üß ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö �Ö›üß×´Ö¿ÖÖ •Ö¾Öôû ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö •Öê ´Öã¤ü�Öê›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–
ÖÖŸÖ ¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö�ÖÖÖê ³Ö ü̧¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´ÖÖêÃÖÖ »ÖÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß 
¬Ö›ü�ú ²ÖÃÖ»µÖÖÖê ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ÃÖ. ¤ü ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß µÖê£Öê ¤üÖ�Ö»Ö �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ, ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öã †ÃÖŸÖÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ 
¾Ö †–ÖÖŸÖ ¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Ö�ú ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ×¯Ö. ´ÖÖ¬Ö¾Ö ´Öê�úÖ»Öê, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ. ³ÖÖµÖê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü �Öã̧ üÖ 424/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279, 
338 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 134 ´ÖÖê ¾ÖÖ �úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �Öî̧ êüüüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 02462-226373  
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

2)ÃÖÖêÖ�Öê›üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 16.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, »ÖÖêÆüÖ ŸÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü †Ó²ÖêÃÖÖÓ�Ö¾Öß ¯Öê™ÒüÖê»Ö ¯ÖÓ̄ ÖÖ •Ö¾Öôû 
ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü  µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ˆ´ÖÖ�úÖÓŸÖ ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ´ÖÖȩ̂ êü, ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ´Ö›ü�úß  ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ¯ÖãŸÖ�µÖÖ ÖÖ´Öê ˆ´ÖÖ�úÖÓŸÖ ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ´ÖÖȩ̂ êü ÆüÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß †ò™üÖê �ÎÓú ‹´Ö ‹“Ö 26-²Öß›üß-4308 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ×Æü¸üÖ´Ö�Ö ¬Öã́ ÖÖôû ¸üÖ. 
¬Öã́ ÖÖôû¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÃÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ‘Öê¾ÖãÖ †Ó²ÖêÃÖÖÓ�Ö¾Öß µÖê£Öê ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖ¤ü —ÖÖ»µÖÖÖê ŸÖê£Öê •ÖÖ‰úÖ ¯Ö¸üŸÖ ´Ö›ü�úß �ú›êü µÖêŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ, »ÖÖêÆüÖ ŸÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü †Ó²ÖêÃÖÖÓ�Ö¾Öß ¯Öê™ÒüÖê»Ö ¯ÖÓ̄ ÖÖ •Ö¾Öôû ™Òü�ú �ÎêúÖ �ÎÓú ‹´Ö ‹ŒÃÖ ‹´Ö-8556 ÆüÖ ²ÖÓ¤ü ÆüÖµÖ¾ÖÖ ™Òü�ú ™üÖê“ÖÖ �ú¹ýÖ 
¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¾Öêôûß ÃÖã̧ ü�ÖßŸÖŸÖÖ Ö ²ÖÖôû�ÖŸÖÖ ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö�ÖÖÖê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü †“ÖÖÖ�ú 
²ÖÎê�ú �êú»µÖÖÖê µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ †ò™üÖê“ÖÖ»Ö�ú ÆüÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öß»Ö ™üÖê“Ö�Ö �êú»Öê»µÖÖ ÆüÖµÖ¾ÖÖ ™Òü�ú¾Ö¸ü ¬Ö›ü�ãúÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß ÆüÖê¾ÖÖã ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ ¾Ö 
Ö´Öã¤ü ™Òü�ú �ÎêúÖ “ÖÖ»Ö�ú ÆüÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü �ÖÖê̄ ÖßÖÖ£Ö †Ó�ãú¿Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖȩ̂ êü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¾Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ¸üÖ. ´Ö›ü�úß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ Æü. ´Öã ¿ÖÓ�ú¸üÖ�Ö¸üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüü �Öã̧ üÖ 92/2021 �ú»Ö´Ö 
304(†), 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 190(2), 134/187 ´ÖÖê ¾ÖÖ �úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß 
´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö�ú¸üüüüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ.  9070775446  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 
 
 



3)´ÖÖÓ›ü¾Ößüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 22.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �úÖêšüÖ¸üß •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö ¯Öã»ÖÖ•Ö¾Öôû ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¸üÖêÆüß¤üÖÃÖ �ÖÓ³Öß¸üÖ ¸üÖšüÖê›üü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¸üÖµÖ¯Öã̧ üŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ 
ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö Ã�ãú™üß �ÎÓú ‹´Ö ‹“Ö-05-‡‹´Ö-2125 Æüß ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö Ã�ãú™üß ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö�ÖÖÖê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ 
´ÖÖÓ›ü¾Öß ŸÖê �úÖêšüÖ¸üß •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¯Öã»ÖÖ•Ö¾Öôû †¯Ö‘ÖÖŸÖ �ú¹ýÖ, ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ Ã¾ÖŸÖ: �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ¤ü¿Ö¸ü£Ö 
�ÖÓ³Öß¸üÖ ¸üÖšüÖê›ü ü, ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ¸üÖµÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖÓ›ü¾Ößüüüüü �Öã̧ üÖ 
70/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ×¿Ö¾Ö¸ü�ú¸üüüüüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ.  
9922322312  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

4)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 16.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 05.00 ŸÖê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ²ÖÖ¸ü›ü ŸÖê ³ÖÖê�ú¸ü ±úÖ™üÖ •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
³ÖÖ¸üŸÖ ¯Öê™ÒüÖê»Ö ¯ÖÓ̄ ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¤üÖ³Ö›ü ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ˆÖ�êúÀ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ›üÖ�ÖÖȩ̂ êüüü, ¾ÖµÖ 23 
¾ÖÂÖì, ¸üÖ. œüÖê�úß ŸÖÖ.  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖÖê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ 
�úÖ¸ü �Îú ‹´Ö ‹“Ö -26-²Öß‹ŒÃÖ-0247 •ÖÖȩ̂ üÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ¸üÖê›ü“µÖÖ ÃÖÖ‡Ô›ü“µÖÖ �Ö›ü¶ÖŸÖ ¯Ö»Ö™üß �ú¹ýÖ µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖê²ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÃÖãÖ ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ ›ÒüÖµÖ¾Æü̧ ü “ÖÖ»Ö�ú ÆüÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ×ŸÖ¹ý¯ÖŸÖß ×¯Ö. 
×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ›üÖ�ÖÖȩ̂ êü, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ›ÒüÖµÖ¾Æü̧ ü, ¸üÖ. œüÖê�úß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüü �Öã̧ üÖ 158/2021 
�ú»Ö´Ö 304(†), 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ´ÖÖÓ�Öãôû�ú¸üüüüüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ.  9112299882  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´Öî±úß»Ö ×²ÖµÖÖÔ�Öß ÆüÖò™êü»Ö“µÖÖ ´ÖÖ�Öß»Ö ²ÖÖ•ÖãÃÖ 
´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×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 2270/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/686 ¹ý¯Öê¿Ö �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¤üÖÃÖ¸ü¾ÖüÖ¸üüüü, Öê. 
Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüüü �Öã̧ üÖ 426/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2306 “ÖÓ“Ö»Ö¾ÖÖ›üûüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ.  02462-226373   Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ²ÖÖ±úÖÖ ™üß ¯ÖÖò‡Ô™ü •Ö¾Öôû ‹ÃÖ ¯Öß ²ÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê 
´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖü ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü †Öê̄ ÖÖüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 1650/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2795 ¿ÖÓ�ú¸ü ´ÖÆüÖ¤ãü ´ÖîÃÖÖ¾ÖÖ›üüüüü, Öê. 
Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüü �Öã̧ üÖ 139/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/2105 ¯Ö»»Öê¾ÖÖ›üûüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ.  02462-236510  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 24.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ȩ̂ü»¾Öê ¯Ö™ü̧ üß »Ö�ÖŸÖ ¤ü¢ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¤üß ŸÖÖ›üß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 3140/-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 ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ¸ü×¾Ö ¾Öî•ÖÖÖ£Ö ¾ÖÖÆãüôêûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü ªÉÉÆSÉä 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüüüü �Öã̧ üÖ 244/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/318 ‘Öã�Öêüüûü,  ´ÖÖê.�Îú. 9822720567  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

2)´Öã¤ü�Öê›üüüüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 24.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ÖÖ¾ÖÖŸÖ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ŸÖÖ. 
´Öã¤ü�Öê›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 ÆüÖŸÖ ³Ö¼üß“Öß ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1900/-
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/1196 †×¾ÖÖÖ¿Ö �ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö 
¯ÖÖÓ“ÖÖôûûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüüü ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›üüüüüüüü �Öã̧ üÖ 115/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖ ê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2232 ¯Ö¾ÖÖ¸üüûü,  ´ÖÖê.�Îú.      Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

 



9) ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›ãüÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ:-  
´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.06.2021 “Öê 03.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, •Ö¾ÖÖ¤ü¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ¾ÖÆüÖ¤ü ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖÓ×�ÖŸÖÖ Ö¸üØÃÖÆü ´Öã�ú�Ö¸ü, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¾ÖÆüÖ¤ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü Æüß ¯ÖÖ�Öß †Ö�Ö�ÖêÃÖÖšüß 
�Öê»Öß †ÃÖŸÖÖ, ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›ãüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¤ü¢ÖÖ �êú¸ü²ÖÖ �ú¸ü»Öêü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. Ø¤ü›êü¾ÖÖ›üß 
Ö Æü™üŒµÖÖôû¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüü †Ö.´Öé. 13/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2504 �ú¤ǘ Öü ü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9823031407   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

                                                                                                             
                                                                                                             •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

                                                                                           ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 
 

 
 


