
                             ¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü   
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú.  406/2021              ×¤üÖÖÓ�   16/08/2021 
1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

´Öã�Öê›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 14.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ŸÖê ×¤ü. 15.08.2021 “Öê 10.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, •ÖÖÓ²Ö ŸÖê ×¿Ö¹ý¸ü •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü µÖê‡Ô»Ö¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê �úÖò́ ¯Ö»ÖêŒÃÖ ´Ö¬µÖê ÁÖß¸üÖ´Ö ‡»ÖêŒ™ÒüßŒ»ÃÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ¸üß¾ÖÖµÖ›üà�Ö ¤ãü�úÖÖ •ÖÖ²Ö (²Öã.) ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê •ÖÖÓ²Ö ŸÖê ×¿Ö¹ý¸ü •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓ³ÖÖ•Öß µÖê‡Ô»Ö¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê �úÖò́ ¯Ö»ÖêŒÃÖ ´Ö¬µÖê ÁÖß¸üÖ´Ö ‡»ÖêŒ™ÒüßŒ»ÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê 
¤ãü�úÖÖÖŸÖãÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ×¸ü¾ÖÖµÖ›üà�Ö �úÖò̄ Ö¸ü ¾ÖÖµÖ¸ü, Ã�òú¯Ö ¾ÖÖµÖ¸ü, †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 63,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ 
Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ²ÖÖ¯Öã̧ üÖ¾Ö �ÖÖï›ü, ¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¸üß¾ÖÖµÖ›üà�Ö ´Öê�òúÖß�ú ¸üÖ. •ÖÖÓ²Ö ²Öã. ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�Öê›üüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 240/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß •Öß. •Öß. �úÖôêû,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9850072078  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :-×¤üÖÖÓ�ú 13.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.30 ŸÖê 22.15 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ŸÖÖ. ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß ü´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-22/‹ü-1177 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †×¾ÖÖÖ¿Ö –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü †Ó³ÖÖȩ̂ êü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. �ú¯Öß»ÖÖ�Ö ü̧ 
�úÖ ȩ̂ü�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü ¯Ö¸ü³Ö�Öß ŸÖÖ. ×•Ö. ¯Ö¸ü³Ö�Öß,üüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 585/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/124 �Ö¾Öôûßüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 8208681527   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)•ÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
×²Ö»ÖÖê»Öß :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.08.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 00.30 ŸÖê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê̄ Ö›üßŸÖãÖ ÃÖÖ¾Öôûß ¸üÖê›ü 
×²Ö»ÖÖê»Öß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Ößü ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ´ÆîüÃÖ ÃÖÖ¾Öôûß ¸üÖê›ü ¾Ö¸üß»Ö ¿ÖêŸÖÖŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê Ø�ú´ÖŸÖß 90,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ´ÆîüÃÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÏ¤üß¯Ö ÆüÖÖ´ÖÓŸÖ¸Ö¾Ö †Ó�ãú¿Ö�ú¸ü, ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �úÖêôûß �Ö»»Öß ×²Ö»ÖÖê»Öß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Ößü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Ößüüüüü �Öã̧ üÖÓ 157/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2542 ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêûûü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9822172300  üÆêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
ŸÖÖ´ÖÃÖÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ´ÖÖî. Ø»Ö�ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü Æêü •Öê¾ÖÖ �ú¸ü�µÖÖ �ú¸üßŸÖÖ †Â™üß ¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö ¾ÖÖôû�úß ŸÖÖÓ›üÖ ¬ÖÖ²µÖÖ¾Ö¸ü �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 2 µÖÖÖê ¤üÖ¹ý ×¯Ö‰úÖ Ø—Ö�Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×¾ÖÖÖ�úÖ¸ü�Ö ¾ÖÖ¤ü ‘ÖÖ»ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß •ÖÖôûßÖê 
›üÖê�úµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ ›üÖê�êú ±úÖê›ãüÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ŸÖÃÖê“Ö »ÖÖ�ú›üÖÖê ¾Ö »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß 
¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖÆãü»Ö ³Öã•ÖÓ�Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¾ÖÃÖ¸ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. Ø»Ö�ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü 
×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü �Öã̧ üÖÓ 148/2021 �ú»Ö´Ö 326, 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/›ãü›æüôêûûüü,  ǘ ÖÖê.�Îú. 9022037761  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

5)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 10.01.2018 “Öê 00.00 ŸÖê ×¤ü. 20.10.2020  “Öê 00.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �ÖÖê•ÖÖ �úÖò»ÖÖß 
‡ÔÃ»ÖÖ´Ö¯Öã̧ ü, ×Ö•ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü (ŸÖê»ÖÓ�ÖÖÖÖ) ¾Ö ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ,  
ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ÆüÖò™êü»Ö ™üÖ�ú�µÖÖÃÖÖšüß 2,00,000/-¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö ´ÖÖ ü̧ÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ¿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 22 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üüü�Öã̧ üÖÓ 
584/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/457 �ú¤ǘ Öüüü,  ´ÖÖê 
�Î  9881475004  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



 

2)Æü¤ü�ÖÖ¾Ö :ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 16.03.2013 ¯ÖÖÃÖãÖ ŸÖê ×¤ü. 14.08.2021  “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ´Öã�Ö™ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü  ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ¯»ÖÖò™ü ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ŸÖã—Öê ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ 10,00,000/-¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê 
´Æü�ÖãÖ †¿»Öß»Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ¿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 26 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö üüü�Öã̧ üÖÓ 218/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 
294, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüü/2005 ÖÖ´Ö¾ÖÖ›êüüüü,  ´ÖÖê �Î  7219064557  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)†ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö �êú»Öê :-    
Æü¤ü�ÖÖ¾Öü :ü- ÃÖÖ 2014 ¯ÖÖÃÖãÖ ŸÖê ×¤ü. 14.08.2021 “Öê 14.00 ¾ÖÖ. ¯ÖµÖÕŸÖ, ´ÖÖî. ¾ÖÖôû�úß (²ÖÖ.) ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê •ÖµÖÁÖß �úÖ×¿ÖÖÖ£Ö ¯ÖÖê̄ Ö»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ¾ÖÖôû�úß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ´ÖµÖŸÖ ²ÖÖ‡ÔÃÖ ŸÖã—Öê ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ™ÒòüŒ™ü¸ü¸ü“Öê ¯ÖîÃÖê ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß  ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¯ÖîÃÖê †Ö�Ö ´Æü�ÖãÖ ×ŸÖ“ÖÖ 
¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»µÖÖÖê ¡ÖÖÃÖÖ»ÖÖ �Óú™üÖôãûÖ �úÖê�ÖŸÖ êŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö»µÖÖÖê ×ŸÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ´ÖòŒÃÖ ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê ¤üÖ�Ö»Ö �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß. ×ŸÖ»ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß †ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧  ü×±úµÖÖÔ¤üß †¿ÖÖê�ú 
»Ö�´Ö�Ö ¤üÖ´ÖÖ¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. •Ö¾ÖôûÖ �Öã. ´ÖÓ›üôû ŸÖÖÖã̧ ü  ×•Ö. ×Ö´ÖÔ»Ö (ŸÖê»ÖÓ�ÖÖÖÖ)ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖÓ. 217/2021 �ú»Ö´Ö 306, 498(†), 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ×¾Öšãü²ÖÖêÖêûüü , 
´ÖÖê.�Îú. 9403515403  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)•Öã�ÖÖ¸ :- 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 15.08.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 17.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸üÖ•Ö †¯ÖÖ™Ôǘ Öë™ü ‡ “Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ »ÖÖŸÖã̧ ü 
±úÖ™üÖ ¸üÖê›ü ×ÃÖ›ü�úÖêüüü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ÃÖÆüÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ ×ŸÖ Ô̧ü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 9080/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö  ¾Öê�Ö¾Öê�ÖôûµÖÖ �Óú¯Ö�Öß“µÖÖ ¯ÖÖ“Ö ¤ãü“ÖÖ�úß Ø�ú´ÖŸÖß 1,50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ 
†ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,59,080/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü  ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖòüü/2929 ×¿Ö¾ÖÖ•Öß �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü 
�ÖÏÖ´Öß�Öüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü üüü�Öã̧ üÖÓ 587/2021 �ú»Ö´Ö, 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/2255 �ú¾Öšêü�ú¸üüüûü,  ´ÖÖê �Î  9823182551  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 15.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ´ÖÓ¤üß¸üÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê, �úÖêÆüßÖã̧ ü ×´Ö»Ö“Öê 
•Ö¾Öôû ‹´Ö†ÖµÖ›üßÃÖß ŸÖÖ.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 
1456/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖüü/741 ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü ¤ü¢ÖÖ 
´Ö»Ö¤üÖê›êüüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�ÖüüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü �Öã̧ üÖ 586/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2240 ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸êüüüû,  ´ÖÖê.�Îú. 9823827173  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 15.08.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 18.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÆüÖÖã́ ÖÖÖ�Ö›ü �ú´ÖÖÖß“Öê �ÖÖ»Öß 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×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 2520/-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×Öüü/ÁÖß ‹�úÖÖ£Ö �Öë¤ãü•Öß ¤êü¾Ö�êúüüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüü �Öã̧ üÖ 260/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/967 �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüüüû,  ´ÖÖê.�Îú. 8888625553  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

8)×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
1)ÃÖÖêÖ�Öê›üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.08.2021 ¸üüÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. Æü̧ ü²Öôû ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê †¹ýÖÖ �ÖÖêØ¾Ö¤ü Ø¿Ö¤êü, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. Æü̧ ü²Öôû ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü üü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü Æüß �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¹ýÖ 
�úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß  ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö ü̧ ¤êü�ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÆü/1695 ¾Æüß. ‹Ö. ‘ÖÖê›ü�êúü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü µÖÖÓÖß 



×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ»Ö ¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüü †Ö.´Öé. 21/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/�úÖ¸üÖ´ÖãÓ�Öêüüüüü, û´ÖÖê.�Îú. 9823647333  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.        

2)Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.08.2021 ¸üüÖê•Öß “Öê 17.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ŸÖÖ.ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ˆ´ÖÖ ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖ�Ö ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¯ÖãÃÖ¤ü̧ üÖê›ü ˆ´Ö¸ü�Öê›ü üü×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôûüüüü Æüß �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¹ýÖ 
�úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß  ×¾ÖÂÖÖ ü̧ß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü �ú´Ö»Ö²ÖÖ‡Ô ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖ�Ö ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ¯ÖãÃÖ¤ü̧ üÖê›ü ‰ú´Ö¸ü�Öê›ü ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôûü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ»Ö ¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüü †Ö.´Öé. 35/2021 �ú»Ö´Ö 174 
×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/2342 ÆÓü²Ö›ìüüüüüü, û´ÖÖê.�Îú. 9922077345  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.        

9)¯ÖÖµÖ·µÖÖ¾Ö¹ýÖ ‘ÖÃÖ¹ýÖ ¯Ö›ãüÖ ´ÖéŸµÖã :-  
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.08.2021 ¸üüÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 

ÖÖ´Öê µÖ»Ö¯¯ÖÖ ÆüÖã́ ÖÓŸÖæ •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. �ÖÖîŸÖ´ÖÖ�Ö¸ü ÃÖÖÓ�Ö¾Öß ²Öã. ÖÖÓ¤êü›üüüü ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ“Öê 
¯ÖÖµÖ·µÖÖ¾Ö¹ýÖ ‘ÖÃÖ¹ýÖ ¯Ö›ãüÖ ›üÖêŒµÖÖÃÖ �ÖÓ³Öß¸ü ´ÖÖ¸ü »ÖÖ�Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öê ¤üÖ�Ö»Ö �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü Ø»Ö�Öã ÆüÖã́ ÖÓŸÖæ •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. �ÖÖîŸÖ´ÖÖ�Ö¸ü ÃÖÖÓ�Ö¾Öß ²Öã. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ»Ö ¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü †Ö.´Öé. 33/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüü/2317 ¯ÖÖ¾Ö›êüüüüüü, û´ÖÖê.�Îú. 8888842002  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.        
 

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

 


