
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú.  388/2021              ×¤üÖÖÓ�    02/08/2021 
 

1)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü :-×¤üÖÖÓ�ú 01.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.30 ŸÖê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, “ÖÓ¤üÖØÃÖ�Ö �úÖòÖÔ̧ üü üǘ ÖãÓ•ÖÖ•Öß ¯Öê™ÒüÖê»Ö ¯ÖÓ̄ ÖÖ“Öê 
†Ö¾ÖÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÖ�úâ�Ö´Ö¬µÖê ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß “Öß ×Æü ü̧Öê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/µÖã-2196 
Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×ÃÖ§üß�úß ×¸üµÖÖ•Ö ‹�ú²ÖÖ»Ö, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß 
ÖÖî�ú¸üß, ¸üÖ. �ÖÖß´Ö¯Öã̧ üÖ ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üüüüü�Öã̧ üÖÓ 543/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/348 ¯Öß.¯Öß. �ëú¦êüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 02462-226373  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔü :-×¤üÖÖÓ�ú 31.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü Ö¸üÃÖß ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß “Öß ×Æü̧ üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê. ÃÖÖ. �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/—Öê›ü-1765 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÓœü̧ üß ×Ö¾ÖéŸÖß ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ´ÖÆü²Öã²ÖÖ�Ö¸ü Ö¸üÃÖß, ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüüüüü�Öã̧ üÖÓ 157/2021 �ú»Ö´Ö 379, 511 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüüü/1919 »Ö�´Ö�Ö ¯ÖÖ™üß»Öüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9890180849  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üü :-×¤üÖÖÓ�ú 31.07.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 01.08.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ´ÖÖî. ÆüÖôû¤üÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯»Öò™üßÖÖü �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹ŒµÖã-
8477 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖã¬ÖÖ�ú¸ü ×¾ÖÖÖµÖ�ú¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü, ¾ÖµÖ 48 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ÆüÖôû¤üÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 147/2021 �ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/2220 ´Ö�Ö¤ãǘ Öüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9422873695  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

4)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :-×¤üÖÖÓ�ú 30.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 31.07.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü “ÖÖî�ú ´ÖÓ¡ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß Ã�ãú™üßü �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß™üß-5891 Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ˆÂÖÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖ �ÖÓ�ÖÖôêû, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ. ³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü 
“ÖÖî�ú ´ÖÓ¡ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 253/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/2178 �ÖÖê�ÖÖ¸ü�ú¸üüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9689715358  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :-×¤üÖÖÓ�ú 27.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤ü. 28.07.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ýÖ 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê ´ÖÖê ÃÖÖü �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‡Ô-9137 Ø�ú´ÖŸÖß 
25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �Ö�Öê¿Ö ×�ú¿ÖÖ¸üÖ¾Ö ŸÖôû�Öê, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, 
¸üÖ. ²Öê™ü�ú ×²Ö»ÖÖê»Öß ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 148/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/2304 ™üÖế ¯Öêüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9823262304  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

6)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :-×¤üÖÖÓ�ú 01.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ŸÖê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖÖ‡Ô¤ü¢Ö ´ÖÓ�Ö»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ‹´Ö†ÖµÖ›üßÃÖß 
ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê ´ÖÖê ÃÖÖü �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/›ü²»µÖã-9456 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖã̧ êü¿Ö¸üÖ¾Ö ×¯Ö. ¤üÖ´ÖÖê¤ü̧ ü̧ üÖ¾Ö �ÖÖ›êü, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ‹Ö.›üß. 
42 •Öê - 3 ¾Öî³Ö¾ÖÖ�Ö¸ü  ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 542/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/348 �ëú¦êüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 02462-226373  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



2)ÖÖî�ú¸üÖÖê �êú»Öê»Öß “ÖÖȩ̂ üß :- 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ¾ÖÖ.“Öê ¯Öã¾Öá ¾Öêôû ÖŒ�úß ÖÖÆüß, ÃÖ×“ÖÖ ×ÃÖ›ËüÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß �Óú¯Ö�Öß ¤ãü�úÖÖ 

Ö¾ÖßÖ ´ÖÖëœüÖü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ‹�ãú�Ö 20,03,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¿ÖêŸÖß ˆ¯ÖµÖÖê�Öß ×�ú™ü�ú 
ÖÖ¿Ö�ú †ÖîÂÖ¬Öß“ÖÖ ´ÖÖ»Ö µÖÖŸÖß»Ö ÖÖî�ú¸üÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ×“ÖÖ ‰ú±Ôú ¸üÖ•Öã ×¯Ö. ×¿Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÖ¤ü ŸÖÖêÂ�Öß¾ÖÖ»Ö, ¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸,ü ¸üÖ. †×¸üÆÓüŸÖ ¯»ÖÖ—ÖÖ ´Ö�ÖÖ¯Öã̧ üÖ Ö×¾ÖÖ ´ÖÖëœüÖü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 290/2021 
�ú»Ö´Ö 381, 34 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �úÖôêûüüüüÃ£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9130095833  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 

3)³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ü :-  
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×´Ö»Ö�Öê™ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 

×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ‹�ú »ÖÖê�ÖÓ›üß �ÖÓ•Ö¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 200/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ‹�ú ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 1000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 
1,200/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¿ÖÃ¡Ö ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖò/170 ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ×¿Ö¾Ö®ÖÖ ²Öê»Öã̧ üÖê›üüûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖÓ 268/2021ü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß †Ö�Ö»ÖÖ¾Öêüüü,üüüüüü ǘ ÖÖê.�Îú. 02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

4)•Öã�ÖÖ¸ :- 
Æü¤ü�ÖÖ¾Öü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 01.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 6 
†Ö¸üÖ¯ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ŸÖß Ô̧ü™üü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1320/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/900 ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¾µÖÓ�ú™üß ÃÖÖŸÖ¯ÖãŸÖêûü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öûüûü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö üüü�Öã̧ üÖÓ 199/2021 �ú»Ö´Ö, 12 (†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/2817 ´ÖãÓ›üß�úü, ´ÖÖê �Î  
7774032817   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)´Ö¸ü�Öê»Ö ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 01.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö´Ö¤Ö¯Öã̧ ü ŸÖê �ú¸ü›ü�Öê›ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü �úÖë›üÖ¾ÖÖ¸ü 
ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû ŸÖÖ. ¤êü�Ö»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 ü̧ß 
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 ¯ÖÖêÖÖü/1963 
¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü †Ö²ÖÖÖ �Öã›ǘ Ö»Ö¾ÖÖ¸üüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öüüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öü �Öã̧ üÖ 136/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüü/526 ¯Öã̧ üßü,  ´ÖÖê.�Îú. 9823144893  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

2)ÃÖÖêÖ�Öê›ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 01.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ²ÖÖ´Ö�Öß ±úÖ™üÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, »ÖãÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß¯Öß-8029 Ø�ú´ÖŸÖß 10,728 ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß 
ÃÖÓ¡ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß “ÖÓ¤üÖØÃÖÆü ¸üÖ´ÖØÃÖÆü ¯Ö×¸üÆüÖ¸ü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüüüü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÃÖÖêÖ�Öê›üü �Öã̧ üÖ 121/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆüüüüü/1939 ÆÓü²Ö›ìüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9158868002  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

3)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 01.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤Ëüê¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû�Ö †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆüü/2068 ´ÖÖ¬Ö¾Ö »Ö�´Ö�Ö �úÖ�Ö�Öêüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüüü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 161/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆüüüüü/2068 �úÖ�Ö�Öêüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8459537419  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 



4)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 01.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÆüÖŸÖ¸üÖôû ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•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 2,020/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ¤Ëüê¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû�Ö †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê×Öüü/�ú´Ö»ÖÖ�ú¸ü Ö¸üØÃÖ�Ö �Öøüß´Öêüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 160/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüü/2068 
�úÖ�Ö�Öêüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8459537419  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

6)×¾ÖÂÖÖ¸üß ÃÖÖ¯Ö “ÖÖ¾ÖãÖ ´ÖéŸµÖã :-  
³ÖÖê�ú¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ. ¤ü. ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê 

Ö¸üØÃÖ�Ö ÆüÖ�Ö´ÖÓŸÖ ¯ÖÓ“Ö»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ÖÖ�ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü, ÆüÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ �úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ  
×¾ÖÂÖÖ ü̧ß ÃÖÖ¯Ö “ÖÖ¾Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ. ¤ü. ³ÖÖê�ú¸ü µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ, ŸÖÖê ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü̧ ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü 
¤êü�ÖÖ¸ü ÆüÖ�Ö´ÖÓŸÖ Ö¸üØÃÖ�Ö ¯ÖÓ“Ö»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ÖÖ�ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸ü üüü†Ö.´Öé. 50/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1839 �úÖÓ²Öôêû,ü ´ÖÖê.�Îú. 
9823342366  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 

7)×¾ÖÆüß¸üß“Öê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´ÖéŸµÖã :- 
� Óú¬ÖÖ¸üüüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.07.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê 22.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. œüÖ�ãú ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖôûµÖÖ“Öß ¾ÖÖ›üß ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê 

¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖÆüß¸üßŸÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �Ö�Öê¿Ö ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ¸üÖšüÖê›üü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. œüÖ�ãúü ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. 
�Óú¬ÖÖ¸üüüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ÃÖŸÖŸÖ“Öß ÖÖ¯Öß�úß ¾Ö ²ÖÑ�êú“Öê �ú•ÖÔ �úÃÖê ±êú›üÖ¾Öê µÖÖ Ø“ÖŸÖêŸÖ ¸üÖÆãüÖ ŸµÖÖÖê ×¾ÖÆüß ü̧ßŸÖ ˆ›üß ´ÖÖ¹ýÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü 
�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ³Ö�Ö¾ÖÖÖ ×¯Ö. ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö ¸üÖšüÖê›ü, ¾ÖµÖ 39 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. œüÖ�ãú ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖôûµÖÖ“Öß ¾ÖÖ›üß  ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüüü †Ö.´Öé. 46/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖü/2730 ™üÖ�ú¸üÃÖû, ´ÖÖê.�Îú. 9373890469  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

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

 


