
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú.  373/2021             ×¤üÖÖÓ�  : 22/07/2021 

1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
 

×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 22.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.30 ŸÖê ×¤ü.23.06.2021 “Öê 03.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, µÖÖ´ÖÖ ¿ÖÖê¹ý´Ö •µÖÖêŸÖß 
™üÖò�úß•Ö ¸üÖê›ü �ÖÖê�ãúôûÖ�Ö¸ü ÖÖÓÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£ÖãÖ †Ö»Öê�ÖÖÓ¾Ö µÖê£Öß»Ö ¾Öîª 
µÖÖÓ“Öê�ú›êü ´ÖÖê±úŸÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �ú¹ýÖ ¤êüŸÖÖê ´Æü�ÖãÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö †ò™üÖêÖê ÖÓŸÖ¸ü »ÖŒ—Ö¸üß ²ÖÃÖÖê †Ö»Öê�ÖÖÓ¾Ö µÖê£Öê ²ÖÖ»ÖÖ•Öß �Ö•Ö³ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ Öê‰úÖ 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Öêôãû“µÖÖ �úÖšüßÖê •Ö²Ö¸ü ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ÃÖÖêµÖÖ“Öê �úÖÖÖŸÖß»Ö �úÖ›üµÖÖ ¾Ö �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ´Ö�Öß ´ÖÓ�ÖôûÃÖã¡Ö  Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê 
•Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖî. ÃÖã»ÖÖê“ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ³ÖÏ. ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ×�Ö¸üÃÖÖ�Ö¸ü, ¾ÖµÖ 47 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÓ¾Ö 
(ŸÖê»ÖÓ�Ö) ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üûüü �Öã̧ üÖÓ  276/2021  �ú»Ö´Ö 392, 342, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ¾ÖÖÆãüôêûüüüüüüüû, ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 7774899822  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

� Óú¬ÖÖ¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 20.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ŸÖê  ×¤ü. 21.07.2021 “Öê  ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. �ãúºþôûÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖÖŸÖ 
ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖÓ“Öê ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖ ²ÖÓ¤ü �ú¹ýÖ ‘Ö¸üß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ“Öê ™üßÖ ¯Ö¡Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ‰úÖ ¤ãü�úÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ¤ãü�úÖÖÖŸÖß»Ö �úÖ•Öã, ²Ö¤üÖ´Ö �ÖÖê»›ü °»Öò�ú  ¯ÖÖ�úß™ü ‹�ú 
¯Öã›üÖ ¾Ö Ö�Ö¤üß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 13,500/-¹ý¯ÖµÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖµµÖ¤ü ´ÖÆêü²Öã²Ö †»ÖÖ²Ö�Ö, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖ ¸üÖ. �ãúºþôûÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 234/2021 �ú»Ö´Ö 
457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/625 ÃÖã×Ö»Ö ¯Ö¡Öêüûüüü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9049565699  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ. 

3)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
×�úÖ¾Ö™ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 03.40  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �éúÂ�ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �Öò»Ö¸üß •ÖãÖê ŸÖÆüÃÖß»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ×�úÖ¾Ö™ü 

ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.üû ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê �éúÂ�ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �Öò»Ö¸üß ¤ãü�úÖÖÖŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †¸üÖê̄ ÖßÖê 
×¸üµÖ»Ö´Öß �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 17,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖ¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †´ÖÖê»Ö ×¾ÖÂ�Öã�úÖÓŸÖ Æêüôû�Öêú, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ¸üÖ. ‹ÃÖ¾Æüß‹´Ö �úÖò»ÖÖß ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™ü �Öã̧ üÖÓ 
231/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/680 �úÖê»Ö²Öã¬¤êüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 8888865825  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

ÃÖÖêÖ�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ŸÖê 14.30  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¯ÖêÖã̧ ü ŸÖê »ÖÖêÆüÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¯ÖêÖã̧ ü ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß 
´ÖÓ¤üß¸üÖ •Ö¾Öôû ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ¯ÖêÖã̧ ü ŸÖê »ÖÖêÆüÖ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü »Ö�ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö 
´ÖÖ¸üÖêŸÖß ´ÖÓ¤üß¸üÖ•Ö¾Öôû ¸üÖê•Ö›ü“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß  ²Ö•ÖÖ•Ö ¯»Öò™üßÖÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/—Öê›ü-7414 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �úÖ´Ö¸üÖ•Öß ¬ÖÖ¸ü²ÖÖ ÃÖÓ²ÖÖê›ü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¯ÖêÖã̧ ü 
ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üû üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 113/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüü/ÃÖÖ�Ö ȩ̂üüû,  ´ÖÖê �ÎÓú  9823015483   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



5)“ÖÖȩ̂ üß :- 
1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö 

•ÖÖ�µÖÖÃÖÖšüß ²ÖÃÖ ´Ö¬µÖê “ÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯Öò™ü“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öß»Ö ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖò�êú™ü ´Ö¬Öß»Ö 5 
�ÖÏò́ Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öß †Ó�Öšüß Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö Ö�Ö¤üß 450/-¹ý †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 20,450/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö ¾Ö �úÖ�Ö¤ü¯Ö¡Öê “ÖÖê¹ýÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. 
ü ×±úµÖÖÔ¤üß ÁÖß�úÖÓŸÖ ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖò»Öß™êüŒÖß�ú �úÖò»Öê•Ö ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ¸üÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖÓ 255/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüü/1731 �ÖÖîÃÖüüüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
� ãÓú™æü¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ‘ÖãÓ�Ö¸üÖôûÖ µÖê£Öß»Ö �êú. ¾Æüß. »ÖÖ‡Ô™ü †Öò×±úÃÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ™Òòü¾Æü»ÃÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-14/²Öß‹-9566 Æüß ´Öã�Öê›ü ŸÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¸üÖê›üÖê 
“ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ™Òòü¾Æü»ÃÖ ´Ö¬µÖê µÖê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †¿»Öß»Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê •Ö¾Öôû •ÖÖ¾ÖãÖ “ÖÖ�ãúÖê 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖ¾µÖÖ ³ÖŒ�úß“Öê �ÖÖ»Öß, ¯ÖÖê™üÖŸÖ ¾ÖÖ¸ü �ú¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¿Öê�Ö 
´Ö�Ö¤ãǘ Ö ¿Öê�Ö ²ÖÖ²Öã, ¾ÖµÖ 56 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ›ÒüÖµÖ¾Æü̧ ü ¸üÖ. ¤êü¾ÖßÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×•Ö. üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû �ãÓú™æü¸üûüû �Öã̧ üÖÓ 
142/2021 �ú»Ö´Ö 326, 294, 506, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß µÖê¾Ö»Öêüüü,  ǘ ÖÖê.�Îú. 
7798597775  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

7)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
¤êü�Ö»Öã̧ üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 01.07.2013  “Öê 10.00 ŸÖê ×¤ü. 17.11.2020 “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. 
´Öã�Öê›ü Æü. ´Öã. �úÖ¾Ö»Ö�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã»ÖÖ ´Öã»Ö²ÖÖôû 
ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß, ŸÖã ¾ÖÖ—ÖÖë™üß †ÖÆêüÃÖ ´Æü�ÖãÖ ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ †Ö›üŸÖ“ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ“Ö »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö £ÖÖ¯Ö›ü 
²ÖãŒµÖÖÓÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ¿ÖÖ× ü̧¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 31 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
¤êü�Ö»Öã̧ üüü üüü�Öã̧ üÖÓ 331/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/2332 
¯Ö»»Öê¾ÖÖ›üüüüüü, ´ÖÖê �Î   9860251859   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
8)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :-  
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 21.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖê µÖŸÖÖôûÖ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü †ŸÖ�ãú¸ü ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×³Ö�úÖ•Öß »Ö�´Ö�Ö �ú·ÆÖ›êü, ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. µÖêŸÖÖôûÖ ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ´ÖÖê 
ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹´Ö-4547 ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü µÖê£ÖãÖ µÖêŸÖÖôûÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ, ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ µÖê�ÖÖ¸üÖ ²ÖÖê»Öȩ̂ üÖê ×¯Ö�ú†¯Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 
™üß‹ÃÖ-16/µÖã‹-8104 “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê, ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖ�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´ÖÖê ÃÖÖ »ÖÖ 
ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ×¤ü»µÖÖÖê �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß ÆüÖê¾ÖãÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö ¯ÖãŸÖ�Öß Æüß �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ÃÖÖÆêü²Ö 
ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ÃÖã̧ ü�Öê, ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ´ÖÖëœüÖ ¸üÖê›ü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 193/2021 �ú»Ö´Ö 279, 337, 338, 304, (†) ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß 
¾ÖÖ›êü�ú¸üüüû,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9067081223  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ü :-  
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖéÂ™üß ÆüÖò™êü»Ö ÃÖŸµÖ�Ö�Ö¯ÖŸÖß ´ÖÓ¤üß¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¤üÖ²Ö›ü ×¿Ö¾ÖÖ¸ü 

¸üÖê›ü“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß �ú¼üÖ Ø�ú´ÖŸÖß 
20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ¸üÖ´Ö×�ú¿ÖÖ ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ÖÖÓ¤ü�ÖÖ¾Ö�ú¸üü,  Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü �Öã̧ üÖÓ 193/2021ü �ú»Ö´Ö 3/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÃÖã̧ ü¾ÖÃÖêüüüüüüüüü, ü´ÖÖê.�Îú. 9766105366  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 



10)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)�ãÓú™æü¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ‘ÖãÓ�Ö¸üÖôûÖ ŸÖê ²Öôêû�ÖÖ¾Ö •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÖî. ‘ÖãÓ�Ö¸üÖôûÖ ŸÖÖ. 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü �ú»µÖÖ�Ö †Öê̄ ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 1255/- ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖò/ÁÖß †×³Ö•ÖßŸÖ �ÖÖê̄ Öß¸üÖ•Ö 
¯ÖÖ™üß»Öû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™æü̧ üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™æü̧ üü �Öã̧ üÖ 143/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1181 �ãú´Ö ȩ̂üüüû,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 8208788324  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)³ÖÖê�ú¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ¾Ö •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü »Ö�ÖŸÖ »Ö�´ÖßÖ�Ö¸ü ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö 
¿Öê�Ö †Æêǘ Ö¤ü ¿Öê�Ö “ÖÖÑ¤üÃÖÖ²Ö µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö »ÖÖ�ú›üß ¿Öê›ü ´Ö¬µÖê ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü “ÖÖ ü̧ 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü �ú»µÖÖ�Ö ×´Ö»ÖÖ ›êü ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ 
Ö�Ö¤üß 11,700/- ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆü/1645,“ÖÖÓ¤ü̧ üÖ¾Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖ�Ö ȩ̂üû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖê�ú¸üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüü �Öã̧ üÖ 258/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆü/1530 �úÖ¸üÖ´ÖãÓ�Öêüüüû,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9822171530  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)�Óú¬ÖÖ¸üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. •ÖÓ�Ö´Ö¾ÖÖ›üß ¿ÖêŸÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü �úÖÃÖß´Ö ¾Ö»»Öß ×´ÖµÖÖÑ ¸üÖ. 
±ãú»Ö¾Öôû ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü “ÖÖ¸ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×ŸÖ Ô̧ü™üü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 2250/- ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2425, ¾ÖÃÖÓŸÖ ¸üÖ´ÖÖ ¸üÖšüÖê›üüû, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüü �Öã̧ üÖ 237/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/2730 ™üÖ�ú¸üÃÖüüüû,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9373890469   Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ÃÖÖêÖ�Öê›ü ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖüü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×´Ö»ÖÖ ›êüüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 2270/- 
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß “ÖÓ¤üÖ ¸üÖ´ÖØÃÖÆü ¯Ö×¸üÆüÖ¸üüüû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüüü �Öã̧ üÖ 114/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1939 ÆÓü²Ö›ìüüüüû,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 
9158868002   Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

11)¯Ö ÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)»ÖÖêÆüÖ ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 21.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, »ÖÖêÆüÖ ŸÖê �ÖÓ�ÖÖ�Öê›ü •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö ×ÖÃÖ�ÖÔ »ÖÓ“Ö 
ÆüÖò™êü»Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 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 2880/-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 ¸üØ¾Ö¦ü ¸üÖ•Öë¦ü �ú·Æêüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüüüüü ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê »ÖÖêÆüÖüü �Öã̧ üÖ 141/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/958 ²Ö�ÖÖ›êü,  ´ÖÖê.�Îú. 7775901270   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 21.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÖÃÖá ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 2460/-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/2167, ÃÖÓ•ÖµÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß Ø¿Ö¤êüüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüüüüü ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê  ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ �Öã̧ üÖ 142/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüü/2476 ¯ÖšüÖ�Öü,  
´ÖÖê.�Îú. 9823027725  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
3)³ÖÖê�ú¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 21.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖÖế ÖÖÖôû�ú¸ü �úÖò»ÖÖß ´Ö¬Öß»Ö •ÖµÖ²ÖÖ¸ü“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ 
×™üÖ“µÖÖ ¿Öê›ǘ Ö¬µÖê ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 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 5760/-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�úÖò/815 
¯Ö¸ǘ ÖêÀ¾Ö¸ü ×•Ö¾ÖÖ¸üÖ¾Ö �úô�Öêûüüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüüüüü ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸ü �Öã̧ üÖ 257/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1530 �úÖ¸üÖ´ÖãÓ�Öêü,  ´ÖÖê.�Îú. 9822171530  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
  



4)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 21.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÆüÖôû�Öß ±úÖ™üÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 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 5580/-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 �ú´Ö»ÖÖ�ú¸ü Ö¸üØÃÖÆü �Öøüß´Öêüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüü üü 
ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 155/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖü/647 ´Ö¸ü�Öê¾ÖÖ›üü,  ´ÖÖê.�Îú. 9284691064  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
5)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 21.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ¸üÖê›ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ×šü�úÖ�Öß ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü 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 1500/-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/1279, ¯Ö¯¯Öã •ÖµÖØÃÖ�Öüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüüüüü 
ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü �Öã̧ üÖ 195/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖü/134,  ´ÖÖê.�Îú. 9356283717  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
6)�Óú¬ÖÖ¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 21.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ×¤ü�ÖÏÃÖ ²Öã. µÖê£Öß»Ö ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý ¤ãü�úÖÖÖ“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ �Óú¬ÖÖ¸ü 
ŸÖê •ÖÖÓ²Ö •ÖÖ�ÖÖ¸êü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 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 1320/-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/625, ÃÖã×Ö»Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ¯Ö¡Öêüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüüüüüüüü ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üüü �Öã̧ üÖ 236/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß �ÖÓ�Ö»Ö¾ÖÖ›ü,  ´ÖÖê.�Îú. 8652756495  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

12)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.07.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 12.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ãú¿ÖßÖ�Ö¸ü Ö¾ÖßÖ �úÖîšüÖ ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 
ÖÖ´Öê �ãú. ×¿Ö¾ÖÖÖß ×¯Ö. ×¾Ö÷ü»Ö †ÖœüÖ¾Ö, ¾ÖµÖ 16 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. �ãú¿ÖßÖ�Ö¸ü Ö¾ÖßÖ �úÖîšüÖ ŸÖÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüßÖê �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß 
†–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ”ûŸÖÖ“Öê Æãü�úÖÃÖ †Öêœü�ÖßÖê ²ÖÖÓ¬ÖãÖ �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ×¾Ö÷ü»Ö ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü 
†ÖœüÖ¾Ö, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ÃÖãÖê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ Æü. ´Öã. �ãú¿ÖßÖ�Ö¸ü Ö¾ÖßÖ �úÖîšüÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö †Ö.´Öé. 54/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö ǖ̧ ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ×²Ö““Öê¾ÖÖ¸üüüüüüüüü,ü 
´ÖÖê.�Îú. 02462-226373  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
                                                                                                             •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
                                                                                                      ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 

 


