
                             ¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü   
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú.  415/2021              ×¤üÖÖÓ�  :  22/08/2021 
 

1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)³ÖÖê�ú¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 21.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, »Ö�´ÖßÖÖ¸üÖµÖ�Ö ¹ý��ÖÖ»ÖµÖ †ÖÂ™ü×¾ÖÖÖµÖ�ú Ö�Ö¸ü ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. 
³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ŸÖôû´Ö•Ö»µÖÖ ´Ö¬Öß»Ö ¤ü¾ÖÖ�ÖÖµÖÖ“Öê “ÖòÖ»Ö �Öê™ü ¾ÖÖ�ú¾ÖãÖ †ÖŸÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, 
�úÖê�ÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ™êü²Ö»Ö ›ÒüÖò̄ Ö ´Ö¬Öß»Ö Ö�Ö¤üß 3,00,000/-¹ý¯ÖµÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ›üÖò ×�ú¸ü�Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö 
¯ÖÖÓ“ÖÖôûû, ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. »Ö�´ÖßÖÖ¸üÖµÖ�Ö ¹ý��ÖÖ»ÖµÖ †ÖÂ™ü×¾ÖÖÖµÖ�ú Ö�Ö¸ü ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 298/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß 
�úÖÓ²Öôêûüüû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9096254358  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 19.08.2021 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 20.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß ¯ÖÏÖò̄ Ö¸ü 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü �ãÓú™ãÓü²ÖÖÃÖÆü ‘Ö¸üÖ»ÖÖ �ãú»Öã¯Ö »ÖÖ¾ÖãÖ �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ, �úÖê�ÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ¤üÖ¸üÖ“Öê �ãú»Öã̄ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, ‘Ö¸üÖ´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»Öê ÃÖÖêµÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ×�ÖÖê Ø�ú´ÖŸÖß 16,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ 
Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ×�ú¿ÖÖȩ̂ ü �Ö•ÖÖÖÖ ÁÖßÖÖ£Öû, ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß ‹ÃÖ ™üß †Ö�ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ×•Ö. †�úÖê»ÖÖ Æü. ´Öã. Æã.ü 
•Ö. ¯ÖÖ. �úÖò»Öê•Ö ¸üÖê›ü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 194/2021 
�ú»Ö´Ö 457, 380 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/1969 “ÖÖê»Öêüüû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9765887150 Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ. 
 

2)“ÖÖȩ̂ üß:- 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ˆ¤ãÔü ‘Ö¸ü ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ´ÖÖ�Öê ¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ üüÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ˆ¤ãÔü ‘Ö¸üÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ¯ÖÖ�µÖÖ“µÖÖ ÆüÖî¤üÖ¾Ö ü̧ ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê»Öê ŸÖßÖ ¯ÖÏê¿Ö¸ü�Öê•Ö Ø�ú´ÖŸÖß 1457/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê 
“ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †²¤ãü»Ö ÃÖ»Öß´Ö�ÖÖÖ ×¯Ö. ×²ÖÃÖ×´Ö»»ÖÖü, ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö�ú ˆ¤ãÔü ‘Ö¸,ü ¸üÖ. ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü �Öã̧ üÖÓ 206/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüü/2201 ¿Ö�úß»Öüüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 8007579027  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖî̧ ü�Ö�Ö �ÖÖê�ãúôûÖ�Ö¸ü ¯»ÖÖò™ü �Îú´ÖÖÓ�ú 11 ÖÖÓ¤êü›ü µÖ ê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯»ÖÖò™ü¾Ö¸üß»Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¯ÖÖ™üß �úÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ¯»ÖÖò™ü¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖ™üß �úÖ �úÖœüŸÖ 
†ÖÆêü †ÃÖê ´Æü�Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö ÆüÖŸÖÖê›üµÖÖÖê ›üÖ¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê 
�Öã›ü‘µÖÖ•Ö¾Öôû ´ÖÖ¹ýÖ •Ö�Ö´Öß �ú¹ýÖ ¯ÖÖµÖ ±òúŒ“Ö¸ü �êú»Öê ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 2 ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¤üÖêÖ ‡ÃÖ´ÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ 
¯ÖãÆüÖ ¯»ÖÖò™ü¾Ö¸ü †Ö»ÖÖÃÖ ŸÖ¸ü ŸÖã»ÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ ™üÖ�úŸÖÖê †¿Öß ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ›üÖò ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü Ö¸üØÃÖ�Ö¸üÖ¾Ö 
²Ö×Æü̧ ü¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ›üÖòŒ™ü̧ ü, ¸üÖ. ™üÖ‰úÖ ´ÖÖ�ìú™ü ¤ü¢Ö Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüü �Öã̧ üÖÓ 
317/2021 �ú»Ö´Ö 326, 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß »ÖÂ�ú ȩ̂üüü,  ǘ ÖÖê.�Îú. 
9822669606  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  
 

4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
»ÖÖêÆüÖ :ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 17.04.2019 ¸üÖê•Öß ¯ÖÖÃÖãÖ ŸÖê ×¤ü. 21.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê ¤ü ü̧´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ´ÖÖî. Æüôû¤ü¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö�µÖÖÃÖÖšüß ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ 2,00,000/-¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû 
¾Ö ´ÖÖ ü̧ÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ, ¿ÖÖ×¸ü̧ üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �úê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 26 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖ üüü�Öã̧ üÖÓ 168/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/958 ²Ö�ÖÖ›êüûüüü,  ´ÖÖê 
� Î   7775901279  Æêü �ú ü̧ßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



5)¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ãÓú¦üÖôûß ¯ÖÖ™üß ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 µÖÖÖê ‹ÃÖ™üß ²ÖÃÖ �ÎÓú ‹´Ö ‹“Ö 20-²Öß†ÖµÖ-1232 “Öê “ÖÖ»Ö�úÖÃÖ �ãÓú¦üÖôûÖ ¯ÖÖ™üß ²ÖÃÖ Ã£ÖÖÖ�ú“Öê †»Öß�ú›êü �úÖ 
£ÖÖÓ²Ö×¾Ö»ÖÖ ÖÖÆüßÃÖ ´Æü�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß »ÖÖê�úÃÖê¾Ö�úÖÃÖ †¿»Öß»Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ¿Ö™Ôü ¬Ö¹ýÖ »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ²ÖÃÖ“ÖÖ ¾ÖÖÆü�ú ÆüÖ 
ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, †Ö ü̧Öê̄ Öß �Î úÓ1 ŸÖê 4 µÖÖÓÖß ¾ÖÖÆü�ú µÖÖÃÖ »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öê ¾Ö ¾ÖÖÆü�úÖ“Öê ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö 6,200/-¹ý¯ÖµÖê 
�ÖÆüÖôû —ÖÖ»µÖÖÖê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß ˆ“Ö»ÖãÖ Öê»Öê ¾Ö ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß Ö¸üØÃÖ�Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö �Ö••Öê¾ÖÖ›ü, 
¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ²ÖÃÖ “ÖÖ»Ö�ú, ¸üÖ. ¤üÖ¯Ö�úÖ �ÖãÓ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ü�Öã̧ üÖ 
173/2021 �ú»Ö´Ö 353, 332, 294, 403, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü,  ´ÖÖê.�Îú. 
7972389995 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)•Öã�ÖÖ¸ :- 
ŸÖÖ´ÖÃÖÖü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 21.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã̧ ü ¾ÖÖ›üß ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ×´Ö»ÖÖ ›êü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1060/-
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2498 ¯ÖÓ›üßŸÖ �êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö �ú»µÖÖ�Ö�ú¸üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖü üüü�Öã̧ üÖÓ 151/2021 �ú»Ö´Ö, 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüü/1798 �Óú¬ÖÖ ȩ̂üûü,  ´ÖÖê �Î  9823749525  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

7)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 21.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Ößü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ 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 ü̧�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû�Ö †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖ êÖÖ/2396 �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ´Ö×Æü¯ÖŸÖß Ö¸ü²ÖÖ�Öü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüüüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüüüüü �Öã̧ üÖ 162/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüüüüü/2069üüüû,  ´ÖÖê.�Îú.  9860306910  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

8)×¾ÖªãŸÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´ÖéŸµÖã :-  
ˆ´Ö¸üßü :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¿ÖêŸÖÖŸÖ ²Öë¦üß ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 

ÖÖ´Öê •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ ÃÖÓ‘ÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ²Öë¦üß ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖÖ, ŸµÖÖÃÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ŸÖÖ ȩ̂ü“ÖÖ 
¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´Ö ü̧�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¤êü¾Ö»ÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Öû, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ²Öë¦üß ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ ˆ´Ö¸üß †Ö.´Öé. 33/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2341 
ÖÖ‡ÔÖ¾ÖÖ›üüüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9049768986  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

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

  



 


