
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú. 339/2021               ×¤üÖÖÓ�  : 12/09/2021 
 

1)�ÖãÖ :-  
×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 11.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ŸÖê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�úÖ¾Ö¸ü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê µÖ¿Ö ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ×´Ö¸üÖÃÖê, ¾ÖµÖ 17 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �úÖ»ÖÖÔ, ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
ÆüÖ Œ»ÖÖÃÖ ÃÖÖšüß ×Æü´ÖÖµÖŸÖÖÖ�Ö¸ü µÖê£Öê ÃÖ�úÖôûß †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ´ÖµÖŸÖ µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öê Œ»ÖÖÃÖ´Ö¬µÖê 
×¿Ö�ú�ÖÖ¸üÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú µÖÖÓÖß ²ÖÖ“ÖÖ²ÖÖ“Öß �ú¹ýÖ �ÖÏã̄ Ö“Öß ²Ö¤üÖÖ´Öß �úÖ �ú¸üŸÖÖêÃÖ †±ú¾ÖÖ �úÖ ¯ÖÃÖ¸ü¾ÖŸÖÖêÃÖ µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú µÖÖÖê 
ŸµÖÖ“Öê •Ö¾Öôûß»Ö “ÖÖ�ãúÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖÖêÆüÖ ¿Ö¸ü¤ü “ÖÖµÖ»Ö µÖÖÃÖ ¯ÖÖê™üÖŸÖ ¾ÖÖ¸ü �úê»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ˆ•Ö¾Öê �ú´Ö¸êü»ÖÖ »ÖÖ�ÖãÖ •Ö�Ö´Öß ÆüÖê¾ÖãÖ �ÖÖ»Öß ¯Ö›ü»ÖÖ 
ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖôûŸÖ •ÖÖ‰úÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ”ûÖŸÖßŸÖ “ÖÖ�ãú �Öã̄ ÖÃÖ»µÖÖÖê ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ ê ×±úµÖÖÔ¤üß ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö �ÖÓ›êü̧ üÖ¾Ö ×´Ö¸üÖÃÖêü, ¾ÖµÖ 38 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß,ü ¸üÖ. �úÖ»ÖÖÔ, ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖÓ 213/2021 
�ú»Ö´Ö 302, 307, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß �úÖÓ²Öôêûûü,  ´ÖÖê.�Îú. 8691880033  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
 

2)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
 

ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 10.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¸üÃÖß ŸÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü �Öî̧ ü�ÖÖ¾Ö ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�úÖ“Öê ¿Öê›ü•Ö¾Öôû 
ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖ ü̧ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß Ö¸üÃÖß ŸÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü �Öî̧ ü�ÖÖ¾Ö ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�úÖ“Öê ¸üÖê›ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
×»Ö°™ü ´ÖÖ�Ö�µÖÖ“ÖÖ ²ÖÆüÖ�ÖÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖêÃÖÖ �ÎÓú ‹´Ö ‹“Ö-04-‹±ú ‹“Ö-8239 Æüß £ÖÖÓ²Ö¾ÖãÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß ¸üÖò›ü“ÖÖ ¬ÖÖ�ú ¤üÖ�Ö¾ÖãÖ ¿Ö™Ôü“Öê 
×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö 1300/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ‹�ú ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 5,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 6,300/-¹ý¯ÖµÖê •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
†»ÖÖ²Ö�úÃÖ ²ÖÖ�ÖßÃÖÖ²Ö �ú»µÖÖ¯Öã̧ êüü, ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ¸üÖ. �ãÓú™ãü̧ ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü �Öã̧ üÖÓ 167/2021 �ú»Ö´Ö 392, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ²ÖÖ“ÖÖ¾ÖÖ¸üüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 
8830209104  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

3)•ÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
� Óú¬ÖÖ¸üüü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê ×¤ü 10.09.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö 
†Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖî. ¤êü¾ÖÆüß“Öß ¾ÖÖ›üß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü �Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö ü̧ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê 
¤üÖêÖ ´Æü¿Öß“Öê ¾Ö�ÖÖ¸üß Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×Ö¾Öé¢Öß •Öôû²ÖÖ �ÖßŸÖê, ¾ÖµÖ 66 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ¤êü¾Öôûß“Öß ¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 313/2021 �ú»Ö´Ö 
379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆ/1959 ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ê,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9604333256  üÆêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

´Ö¸ü�Öê»Öü:ü- »Ö�Ö —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖãÖ ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ¬Öã̄ ¯ÖÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ¾Ö ™üÖ�úôûß (•Ö) ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
ÃÖÖÃÖ¸üß ¾Ö ´ÖÖÆêü̧ üß ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ �ÖÖ›üß 
‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß †ÖÖ¿Öß Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß 
¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 29 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üü üüü�Öã̧ üÖÓ 170/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 
323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/526 ¯Öã̧ üßûüüü, ´ÖÖê �Î  9637803404 Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 

 
 
 



5)¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
³ÖÖê�ú¸üüüü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 11.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖ¸üÖêŸÖß »ÖÖ»ÖØÃÖ�Ö ¸üÖšüÖê›ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÖÖ‡Ô�úÖ�Ö¸ü ŸÖÖÓ›üÖ 

³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖß Æêü ¸üÖ´ÖÖ »Ö�ÖÖ “Ö¾ÆüÖ�Ö µÖÖÓ“Öê 
±úÖêÖ ¾Ö¹ýÖ ÃÖ�úÖôûß ŸÖÖê›ü»Öê»Öß »ÖÖ‡Ô™ü •ÖÖê›ü�µÖÖÃÖÖšüß ÖÖ‡Ô�ú Ö�Ö¸ü ŸÖÖÓ›üÖ µÖê£Öê �Öê»Ö ê †ÃÖŸÖÖ, ŸÖê£Öß»Ö ü‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ™üÖ�ú»Öê»Öê †Ö�úÖê›êü µÖÖÓ“Öê ±úÖê™üÖê 
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö¾Ö¸ü �úÖœãüÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß �úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ÖÖ‡Ô�ú Ö�Ö¸ü ŸÖÖÓ›üÖ µÖê£Öß»Ö Ö´Öã¤ü “ÖÖ¸ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ŸÖã—Öß †ÖŸÖÖ 
†Ö´Ö“Öê µÖ¸üßµÖÖ´Ö¬µÖê ›üµÖã™üß ÖÖÆüß ŸÖã �úÃÖÖ �úÖµÖ †Ö»ÖÖÃÖ ¾Ö †Ö´Æüß ™üÖ�ú»Öê»µÖÖ †Ö�úÖê›üµÖÖ“Öê ±úÖê™üÖê �úÃÖÖ �úÖµÖ �úÖœü»ÖÖÃÖ µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ 
×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ¤êü¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖÓÖÖ »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö 
�êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß üü†ÖÖÓ¤ü ¹ýŒ´ÖÖ•Öß ÁÖß¸üÖ´Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß ¾Ö¸üßÂšü ŸÖÓ¡Ö–Ö ´Ö. ¸üÖ. ×¾Ö. ×¾Ö. �Óú ³ÖÖê�ú¸ü ¿ÖÖ�ÖÖ, 
¸üÖ. ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ¸üÖê›ü ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸ü �Öã̧ üÖ 322/2021 �ú»Ö´Ö 353, 332, 323 
504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖßû ŸÖÖÓ²ÖÖêôûß,üü ´ÖÖê.�Îú. 8623900640  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 05.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ›üÖò. »ÖêÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»Ö ‹“Ö ›üß ‹±ú ÃÖß ²ÖÑ�ú �ÖÖ»Öß 
†Ó›ü̧ ü�ÖÏÖ Ó̂›ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ›üÖò. »ÖêÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»Ö ‹“Ö ›üß ‹±ú ÃÖß ²ÖÑ�ú �ÖÖ»Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ “ÖÂ´µÖÖ“µÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ•Ö¾Öôû 
µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †ÖÖêôû�Öß †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß †ÖÆêü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ�Öã�Ö ×±úµÖÖÔ¤üß •Ö¾Öôû ¤üÖ¹ý †ÖÆêü ´Æü�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
�Öß¿ÖÖŸÖß»Ö ›üÖµÖ¸üß, �úÖ�Ö¤ü¯Ö¡Ö †Ö×�Ö ¯ÖîÃÖê �úÖœü�µÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÖê Ö�Ö¤üß 18,300/-¹ý¯ÖµÖê ŸµÖÖÃÖ Ã¾ÖŸÖÖÆãüÖ �úÖœãüÖ ×¤ü»Öê 
ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖîÃÖê ¯Ö¸üŸÖ Ö ¤êüŸÖÖ †–ÖÖŸÖ †ÖÖêôû�Öß ‡ÃÖ´Ö ›üÖµÖ¸üß ¾Ö �úÖ�Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö¸üŸÖ �êú»Öê ¾Ö ŸÖê£ÖãÖ ×Ö‘Öã�Ö �Öê»ÖÖ ÃÖ¤ü ü̧ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß 
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ŸÖÖêŸÖµÖÖ×�Ö¸üß �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ×¯Ö. ´ÖãÓ•ÖÖ•Öß ²ÖÖê›ü�êúü, ¾Ö 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖßü,ü 
¸üÖ. ¬ÖÖ´ÖÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ ×•Ö. ØÆü�ÖÖê»Öß üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ. 315/2021 �ú»Ö´Ö 420, 419, 170 
³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß †Ö�Ö»ÖÖ¾Öêû,ü ǘ ÖÖê.�Îú.  9890630130  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öûüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 11.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖê�ãúôû �úÖò́ ¯»ÖêŒÃÖ ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß Ã¾Öß™ü ´ÖÖ™Ôü“Öê 
²ÖÖ•Öã»ÖÖ ¿Ö™ü̧ ü ´Ö¬µÖê ×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖî�ú ×ÃÖ›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü “ÖÖ¸ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ »ÖÖò™ü¸üßüü 
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 4350/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/492 
ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö •ÖÖ¬Ö¾Öüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öûüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öûüü ü�Öã̧ üÖÓ 641/2021 �ú»Ö´Ö 
12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/1230 �Ö¾ÆüÖ�Ö�ú¸üûüüü,  ´ÖÖê �Î  9923494694   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)¤êü�Ö»Öã̧ üüü:- ×¤üÖÖÓ�ú 11.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¾ÖßÖ ²ÖÃÖ Ã£ÖÖÖ�ú ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ›üÖÓ²Ö¸üß ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ™Òü¾Æü»ÃÖ ¯ÖÖò‡Õ™ü 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 3200/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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�úÖòüü/580 �éúÂ�ÖÖ �ÖÓ�ÖÖ¸üÖ´Ö ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸êüü, 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ üü �Öã̧ üÖ 399/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/1198 �Óú¬ÖÖ ȩ̂üüü,  ´ÖÖê.�Îú. 02463-255100  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

2)ÃÖÖêÖ�Öê›üüüü:- ×¤üÖÖÓ�ú 11.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †ÖÓ²ÖêÃÖÖÓ�Ö¾Öß ŸÖê �Óú¬ÖÖ¸ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸üü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤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 ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 3840/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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×Öüü/“ÖÓ¤üÖØÃÖÆü ¸üÖ´ÖØÃÖÆü ¯Ö×¸üÆüÖ¸üüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÃÖÖêÖ�Öê›üüü �Öã̧ üÖ 147/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1939 ÆÓü²Ö›ìüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9158868002  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

 



9)Ö¤üß“Öê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¾ÖÖÆãüÖ •ÖÖ‰úÖ ´ÖéŸµÖã :- 
ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �Óú•ÖÖ¸üÖ ×¿Ö¾Ö�Öß ¯Öã»ÖÖ¾Ö¹ýÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¯Ö¸üÃÖ¸üÖ´Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ×�Ö¸üÃÖÖ�Ö¸ü, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. �úÖêôû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ 
¾ÖÖôû�úß ŸÖê �úÖêôû�ÖÖ¾Ö •ÖÖ�ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ×¿Ö¾Ö�Öß ¯Öã»ÖÖ•Ö¾Öôû ¿ÖêŸÖÖŸÖãÖ ‘Ö¸üß µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, Ö¤üß“Öê ¯Öã̧ üÖ“Öê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¯Ö›ãüÖ ²Öã›æüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ 
¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¸ǘ Öê¿Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ×�Ö¸üÃÖÖ�Ö¸üü, ¾ÖµÖ 47 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. �úÖêôû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü †Ö.´Öé. 17/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/1646 
ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9923451146  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

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

 


