
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü                                                                           
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›     •ÖÖ.�Îú. 376/2021               ×¤üÖÖÓ�  : 24/07/2021 
1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
 

1)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 23.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.00 ŸÖê 06.20 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÆüÖ´Ö¤ü ×¿Ö¾Ö¤üÖÃÖ µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
×�ÖŸÖÖÖ�Ö¸üü ÖÖÓÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÃÖÖÃÖã ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö �Ö¸ü�ú™êü ™üÖ�ú�µÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖÆêü¸ü �Öê»Öß †ÃÖŸÖÖ ×ŸÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ ¤üÖêÖ ´ÖÖê ÃÖÖ Ã¾ÖÖ¸ü 
“ÖÖȩ̂ ü™êü †Ó�ÖÖŸÖ �úÖôûµÖÖ Ó̧ü�ÖÖ“Öê ¸êüÖ�úÖê™ü ¾Ö ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ ´ÖÖÃ�ú ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê 20 ŸÖê 25 ¾ÖÂÖì, ¾ÖµÖÖê�Ö™üÖŸÖß»Ö ‡ÔÃÖ´ÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖã“Öê �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö 
•ÖÖÖ¾Æüß ´ÖÓ�ÖôûÃÖã¡Ö (�ÖÓšüÖ) ÃÖÖêµÖÖ“Öê 18 �ÖÏò́ Ö ¾Ö•ÖÖÖ“Öê Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê ¾Ö ŸÖßÃÖ œü�ú»ÖãÖ ×¤ü»Öê ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖß 
•Ö�Ö´Öß —ÖÖ»Öß ×ŸÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü�úÖ´Öß ›üÖòŒ™ü¸ü �ú¡Öã¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ¤ü¾ÖÖ�ÖÖµÖÖŸÖ ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖÖ´ÖÓŸÖ ÃÖã¬ÖÖ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´Öã�Öü, ¾ÖµÖ 
40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¯ÖÖ›üá ´ÖŒŸÖÖ ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü Æü. ´Ö ã. ×�ÖŸÖÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû  �Öã̧ üÖÓ  
235/2021  �ú»Ö´Ö 394, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¤êü¾Ö�êúûüüüüüüüû, ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 9545688895  
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 23.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �Ö�Ö¸üÖµÖ ×²Ö»›üà�Ö •Ö¾Öôû �òúÖÖ»Ö ¸üÖê›ü •Ö¾Öôû ‹�úŸÖÖ 
Ö�Ö¸ü ŸÖ¸üÖê›üÖ ²Öã. ÖÖÓÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô Æüß ‹�ú™üß“Ö ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ †Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšüß ‘Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü µÖê¾ÖãÖ ‘Ö ü̧Ö“Öê �Öê™ü •Ö¾Öôû �òúÖ»Ö ¸üÖê›ü 
»Ö�ÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ ¤üÖêÖ †ÖÖêôû�Öß ´ÖÖê ÃÖÖ. Ã¾ÖÖ¸ü “ÖÖȩ̂ ü™êü †Ó�ÖÖŸÖ �úÖôûµÖÖ Ó̧ü�ÖÖ“Öê •Öò�êú™ü ‘ÖÖŸÖ»Öê»Öêü ¾Ö ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ ´ÖÖÃ�ú ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê 20 ŸÖê 25 
¾ÖÂÖì, ¾ÖµÖÖê�Ö™üÖŸÖß»Ö ‡ÔÃÖ´ÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ´ÖÖß ´ÖÓ�ÖôûÃÖã¡ÖÖ“Öß “ÖîÖ ÆüÖŸÖÖÖê •ÖÖȩ̂ üÖŸÖ †ÖêœãüÖ ÃÖÖêµÖÖ“ÖÖ “ÖîÖ“ÖÖ ¯ÖÖ“Ö �ÖÏò́ Ö 
¾Ö•ÖÖÖ“ÖÖ ŸÖã�ú›üÖ Ø�ú´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖî. ¸üÖ•ÖêÀ¾Ö¸üß ³ÖÏ. ¸ü×¾Ö�ãú´ÖÖ¸ü ÆüÖÖ´ÖÓŸÖã, ¾ÖµÖ 
38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖµÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖéÆü�Öß ¸üÖ. ‹�úŸÖÖÖ�Ö¸ü ŸÖ¸üÖê›üÖ(²Öã.) “ÖîŸÖµÖÖ�Ö¸ü •Ö¾Öôû ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû  
�Öã̧ üÖÓ 233/2021  �ú»Ö´Ö 392, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ȩ̂ü›êü�ú¸üúûüû, ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 
8275969006   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.07.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 18.00 ŸÖê 19.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¤ü¢ÖÖ�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß 
×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/µÖã-5928 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß 
¯ÖÖêÆü/1952 Æü�Öã́ ÖÓŸÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß �ú»ÆüÖôêû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üû üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 279/2021 �ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/2282 ¿Öê�Ö ‡²ÖÎÖÆüß´Öüüüû,  ´ÖÖê �ÎÓú  9823252282   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 23.07.2021 “Öê 08.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¾ÖÃÖÓŸÖÖ�Ö¸üü 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×™ü¾Æüß‹ÃÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß¾Æüß-6624 Ø�ú´ÖŸÖß 45,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê 
“ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ×“ÖÖ ×¯Ö. �ÖÖë×¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö �úÖ¾Öôêû, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. µÖê¾ÖŸÖß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü 
µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üû üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 278/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüü/2282 ¿Öê�Ö ‡²ÖÎÖÆüß´Öüüüû,  ´ÖÖê �ÎÓú  9823252282   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)“ÖÖȩ̂ üß :- 
1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¯ÖŸÖÃÖÓÃ£ÖÖ üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß Æê †Ö¯Ö»Öê ´ÖÖê ÃÖÖ “Öê ›üßŒ�úßŸÖ ¤üß›ü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê šêü¾ÖãÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü �Öê¡ÖßµÖ ¯Ö£ÖÃÖÓÃ£ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ‰úÖ †Öò×±úÃÖ´Ö¬µÖê •ÖÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÃÖ ›üßŒ�úß ˆ‘Ö›ü»µÖÖ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö †Ö»µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖê ÃÖÖ �ú›êü ¯ÖôûŸÖ �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ ›üßŒ�úßŸÖß»Ö Ö�Ö¤üß ¤üß›ü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êüü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÆüÖ¤ãü ²ÖÃÖß ÃÖ¸üÖê¤êü, ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. †Ó²Öê›ü�ú¸ü Ö�Ö¸ü  ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖÓ 259/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß 
¯ÖÆüÖôû�ú¸üüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



 

4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 30.10.2020 “Öê 00.00 ŸÖê ×¤ü 30.06.2021 “Öê 11.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ´Ö¤üßÖÖÖ�Ö¸ü 
´Öã¤ü�Öê›ü Æü. ´Öã. ŸÖÖ•ÖÖ�Ö¸ü 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 
¯Ö®ÖÖÃÖ Æü•ÖÖ ü̧ ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖÖ �ú¹ýÖ,  ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ, ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. 
¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 24 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 
156/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/1655 �ãú¹ýôêû�ú¸üüüüüüü, 
´ÖÖê �Î  9923696704  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
5)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :-  
1)ØÃÖ¤ü�Öê›üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 23.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¤üÆêü»ÖßŸÖÖÓ›üÖ •Ö¾Öôû ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê †•ÖµÖ ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö †Ö›êü, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �ÖÖë›ü¾ÖÖ›üß (²ÖÖ´Ö�Ö�Öã›üÖ) ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ ‡ÃÖ´Ö Æêü 
†Ö¯Ö»Öê ´ÖÖ ê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/ŒµÖã-4843 ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ ×�ú¸üÖ�ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÖ †Ö�Ö�Öê ÃÖÖšüß ÃÖÖ¸ü�Ö�Öß �ú›êü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †ÖµÖ“Ö¸ü 
“ÖÖ»Ö�ú †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»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 •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú 
×¤ü»µÖÖÖê ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ›üÖêŒµÖÖÃÖ ´ÖÖ ü̧ »ÖÖ�ÖãÖ ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ×¾Ö÷ü»Ö �Öê›üÖ´Ö µÖÖÃÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü 
†×Ö»Ö ´ÖÖ×�Ö�ú¸üÖ¾Ö †Ö¡ÖÖ´Ö, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �ÖÖë›ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
ØÃÖ¤ü�Öê›üüüü �Öã̧ üÖ 115/2021 �ú»Ö´Ö 279, 338, 304, (†) ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¸üÖšüÖê›üüüüû,ü 
´ÖÖê.ÖÓ. 9421839708  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 21.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¤üÆêü»ÖßŸÖÖÓ›üÖ •Ö¾Öôû ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¸üÖ•Öã ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ŸÖã̧ êü̧ üÖ¾Ö, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¸üÖê•Ö�ÖÖ¸ü ÃÖê¾Ö�ú ¸üÖ. •Öã®Öß ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖê 
ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹²Öß-8489 ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü �ú›ãüÖ �ÖÖ¾ÖÖ�ú›êü •Öã®Öß µÖê£Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ †ò™üÖê �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-
26/•Öß-5262 “Öê “ÖÖ»Ö�úÖÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖ�Öê ³Ö ü̧¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´ÖÖê ÃÖÖ »ÖÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß 
¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ×�ú¿ÖÖ ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ŸÖã̧ êü̧ üÖ¾Ö, ¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. •Öã®Öß ŸÖÖ. 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüü �Öã̧ üÖ 194/2021 �ú»Ö´Ö 279, 304, (†) ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¾ÖÖ›êü�ú¸üüüüû,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9067081223   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)‹Ö›üß¯Öß‹ÃÖ †òŒ™ü :- 
 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, “ÖÓ¤üÖØÃÖ�Ö �úÖòÖÔ̧ ü ŸÖê œü¾Öôêû �úÖòÖÔ̧ ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
�éúÂÖß ˆªÖê�Ö/�ÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ�µÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ÃÖÆÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, †Ó́ Ö»Öß 
¯Ö¤üÖ£ÖÔ �ÖÖÓ•ÖÖ 40 ×�ú»ÖÖê 100 �ÖÏò́ Ö Ø�ú´ÖŸÖß 4,00,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüÖë›üÖ ÃÖß™üß �úÖ¸ü �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-12/ÃÖß†Ö¸ü-9154 Ø�ú´ÖŸÖß 
3,00,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö Ö�Ö¤üß 66,500/-¹ý¯ÖµÖê ŸÖÃÖê“Ö ÛÃ¾Ö¯™ü ×›ü—ÖÖµÖ ü̧ �úÖ¸ü �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-37/™üß-1315 Ø�ú´ÖŸÖß 4,50,000/- 
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö Ö�Ö¤üß 8,400/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 12,24,900/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´Öã§êü´ÖÖ»ÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß †¿ÖÖê�ú µÖµÖÖŸÖß¸üÖ¾Ö ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖ 527/2021 �ú»Ö´Ö 20(²Ö) ‹Ö›üß¯Öß‹ÃÖ  �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �ÖÖêØ¾Ö¤ü 
�Öî̧ êüüüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9890186722   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 23.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �úÖò»Öê•Ö ¸üÖê›ü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ÃÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ×ŸÖ Ô̧ü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 29,000/-
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß �ú´Ö»ÖÖ�ú¸ü Ö¸üØÃÖÆü �Öøüß´Öê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 157/2021 �ú»Ö´Ö, 4, 5 ´Ö. •Öã.  �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß •Öß. ‹. ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üüüüüüü, ´ÖÖê �Î   7972389995  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)´Öã¤ü�Öê›ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 23.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ȩ̂ü»¾Öê Ø³ÖŸÖß»Ö�ÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú 
ÃÖßÃÖß ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¤ãü�ÖÖÔÖ�Ö¸ü ´Öã¤ü�Öê›ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ÆüÖŸÖ ³Ö¼üß“Öß 
�ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2000/-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 
¯ÖÖêÆü/1585 ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÁÖßÆü̧ üß ×�ÖŸÖêüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüüüü ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›ü �Öã̧ üÖ 131/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüü/1375 šüÖ�ãú¸üü,  ´ÖÖê.�Îú. 7774051375  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)ˆÃÖ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 22.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖ¸üŸÖôûÖ ŸÖê ÖÖÓ¤ü�ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß•Ö¾Öôû 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 ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß  1248/-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 ¯ÖÖêÆü/2330 ¸üÖ´Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß �úÖÖ�Öã»Öêüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüüüüüü ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖ 140/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/�ëú¦êüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9325986675  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

7)¯Öã̧ üÖ“Öê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¾ÖÖÆãüÖ •ÖÖ‰úÖ ´ÖéŸµÖã :- 
´Öã�Öê›üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �úÖ´Ö•Öôû�ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö †ÖêÆüÖêôûÖ ´Ö¬µÖê ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü üüü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ²ÖÃ¾Ö¸üÖ•Ö ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö �Ö¾ÖÖ»Öê, ¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �úÖ´Ö•Öôû�ÖÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ “ÖÖ¸üÖ †Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšüß 
¿ÖêŸÖÖ�ú›êü �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ¸üÃŸµÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖ´Ö›üÖê †ÖêÆüÖêôûÖŸÖãÖ ¯Ö»Öß�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ †“ÖÖÖ�ú ¯Öã̧ üÖ“ÖÖ »ÖÖê™ü †Ö»µÖÖÖê ŸÖÖê ¯ÖÖ�µÖÖ“Öê ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ 
¾ÖÖÆãüÖ •ÖÖ‰úÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¸üÖê•Öê¿Ö ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö �Ö¾ÖÖ»Öê, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �úÖ´Ö•Öôû�ÖÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üü †Ö.´Öé. 48/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆü/2046 �úÖ´Ö•Öôû�Öêûü, û ´ÖÖê.�Îú. 9421769882  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

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

 


