
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü ü                                                                            
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 336/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 22/06/2021 

1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

´ÖÖÖšüÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 20.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 21.06.2021 “Öê 05.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ¸üÖê›ü�Öß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö 
ü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ‘Ö¸üß —ÖÖê̄ Öß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ´Ö¬µÖ ¸üÖ¡Öß ‘Ö¸üÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö 
ŸµÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ ¿Öê•ÖÖ¸üß ¸üÖÆüÖ�ÖÖ¸üß ŸµÖÖÓ“Öß �úÖ�ãú Æüß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê “ÖòÖ»Ö �Öê™ü “Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö †Ö¸ü´ÖÖ»Öß ¾Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß 
¯Öê™üß ¾Ö »ÖÖ�ú›üß †Ö¸ü´ÖÖ»Öß ´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö �úÖ�ãú“Öê Ö�Ö¤üß 35,000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖêµÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ�ÖÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 67,600/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ³Öã•ÖÓ�Ö¸üÖ¾Ö ‡ ü̧²ÖÖ•Öß �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¸üÖê›ü�Öß ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü  
×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖÖšüÖüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 55/2021 �ú»Ö´Ö  457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2111 ×ŸÖ›ü�êúüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9767242111  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)“ÖÖȩ̂ üß:- 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÆüÖò™êü»Ö �ÖÏÑ›ü ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ”û¡Ö¯ÖŸÖß “ÖÖî�ú üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²ÖÆüß�Ö ÖÖ´Öê †ÖÀ¾ÖßÖß ×²Ö›ü¾Öê ¸üÖ. ²ÖÖ¿Öá Æüß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ×´Ö¡ÖÖ“Öê »Ö�ÖÖÃÖÖšüß ÆüÖò™êü»Ö �ÖÏÑ›ü ´Ö¸üÖšüÖ µÖê£Öê £ÖÖÓ²Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ ¾Ö 
ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖÓÖÖ ÆüÖò™êü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ²ÖÖê»ÖŸÖ †ÖÃÖŸÖÖÓÖÖ �úÖ¸ü´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»Öß †ÖÀ¾ÖßÖß ×Æü“Öß ×¾Ö™ü�ú¸üß Ó̧ü�ÖÖ“Öß ¯ÖÃÖÔ •µÖÖ´Ö¬µÖê 5 ŸÖÖêôêû ÃÖÖêµÖÖ“Öê »ÖÖÑ�Ö 
�ÖÓšüÖ ¯Öò›üÖò»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 1,75,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¾Ö Ö�Ö¤üß 1200/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,76,200/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´Öã§êü´ÖÖ»Ö †ÃÖ»Öê»Öß ¯ÖÃÖÔ �úÖê�ÖßŸÖß¸üß 
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †�ÖµÖ ÃÖãµÖÔ�úÖÓŸÖ ¯Ö¡Öê, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¯ÖÖ›üá ´ÖŒŸÖÖ ŸÖÖ. †Ö¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü  
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 197/2021 �ú»Ö´Ö 379  ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ •ÖÖ¬Ö¾Öüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ.  9823603909   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.30 ŸÖê ×¤ü. 19.06.2021 “Öê ¾Öêôû ÖŒ�úß ÖÖÆüß, ´ÖÖî. ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß �Óú¬ÖÖ¸ü ¸üÖê›ü 
ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß²Öß-8203 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß  �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †•ÖãÔÖ ²Öôûß¸üÖ´Ö ‘Öã�Öê, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ‘Öã�Öê¾ÖÖ›üß �Óú¬ÖÖ¸ü ¸üÖê›ü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß ŸÖÖ. 
»ÖÖêÆüÖ  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 99/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2325 ×�ú¸ǖ Ö�Öêüüüüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9881708474  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

2)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 19.06.2021 “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ¸üÖ¾Ö�Ö ¸üÖšüÖê›ü“Öê 
‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ȩ̂ü»¾Öê Ã™êü¿ÖÖ ŸÖÖÓ›üÖ ¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ (�Öã.) ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ×›üÃ�ú¾ÖÆü¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ 
�Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹•Öß-0482 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÖ‡ÔÖÖ£Ö 
�ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¯Öã̧ üÖ�Ö, ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¾Ö ¯ÖÖê.¯ÖÖ. ¸üÖ. ‡Ôôêû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 
üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 166/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2336 •ÖÖ¬Ö¾Öüüüüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 8805915754 
Æêü ü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
3)×�úÖ¾Ö™ü ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 19.06.2021 “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖ 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü •ÖãÖß �éúÂÖß ˆŸ¯Ö®Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÃÖ´ÖßŸÖß �ÖÖê�ãÓú¤üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ü ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü ü̧Öê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖêü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê 
ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/µÖã-7049 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖã¬ÖÖ�ú¸ü 
¯ÖãºþÂÖÖê¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÓ“Ö¸ü¾ÖÖ¸ü, ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Ö ‡Ó×•ÖÖß†¸ü ¸üÖ. �ÖÖê�ãÓú¤üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™ü üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 
197/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¸üÖšüÖê›üüüüüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 8805591720  Æêü ü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ.  



4)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß:- 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ²ÖÖ•ÖÖ¸ü Æü›ü�úÖê  ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß 

ÆüÖ †Öšü¾Ö›üß ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ �Ö ȩ̂ü¤üß �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ �Ö¤üá“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘Öê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö ȩ̂ü›ü´Öß ÖÖê™ü-9 �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ˆ´Öê¿Ö ×¯Ö. ¬ÖÖë›üß²ÖÖ �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¾ÖÖ›üß ×ÖµÖ´Ö ŸÖã»ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ü ÖÖÓ¤êü› Æü. ´Öã. ¿ÖÖÆãüÖ�Ö¸ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ÖÖÓ¤êü›ü.üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö �Öã̧ üÖÓ 406/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2255 �ú¾Öšêü�ú¸üüüüüüüüü, 
´ÖÖê.ÖÓ. 02462-226373   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
 

1)ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüû :- ×¤üÖÖÓ�ú 04.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ´ÖÖî. �ú¯Öß»ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÓ¤üß¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. 
»ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã́ Æüß †Ö´Ö“Öê ¿ÖêŸÖÖ»ÖÖ •ÖÖ�Öê µÖê�µÖÖ“µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ»ÖÖ ×³Ö›ãüÖ 
ÆüÖ»Ö¤üß“Öê ²Öê™ü �úÖ ´ÖÖ¸ü»Öê µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓÖÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 µÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖê²ÖŸÖ —Ö™üÖ¯Ö™ü �ú¸üŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖ �Öê»Öß †ÃÖŸÖÖ. ŸµÖÖ“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö �ãú·ÆÖ›üß“Öê ŸÖãÓ²µÖÖÖê ›üÖ¾Öê �ú´Ö¸êü¾Ö¸ü, ×™ü“Ö¸üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß ü̧ ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ 
�êú»Öß. ŸÖÃÖê“Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 ¾Ö 2 µÖÖÓÖß ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ‹�úÖÖ£Ö ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö ¾ÖÖÖ�Öê›êü, 
¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ²Öê™üÃÖÖÓ�Ö¾Öß (�ú¯Öß»ÖêÀ¾Ö¸ü ) ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ÃÖÖêÖ�Öê›üüüûüû �Öã̧ üÖÓ 86/2021 �ú»Ö´Ö 
326, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2483 ÃÖÖ�Ö ȩ̂üûüûü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9823015483  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

6)¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
†Ö¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ŸÖê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ±ãú»ÖêÖ�Ö¸ü †Ö¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 
ŸÖÖ. †Ö¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆü�úÖµÖÖÔ ÃÖÖê²ÖŸÖ ×¾Ö•Ö ×²Ö»Ö ¾ÖÃÖã»Öß ¾Ö ŸÖÖŸ¯Öã̧ üŸÖê �ÖÓ›üßŸÖ �êú»Öê»Öê �úÖêŒ¿ÖÖ “Öê�ú 
�ú¸ü�Öê �úÖ´Öß �ÖÏÖÆüÖ�ú ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ¤êü¿Ö´Öã�Ö ¸üÖ. ±ãú»ÖêÖ�Ö¸ü †Ö¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü µÖÖÓ“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö ü̧Öß¯Öê ÆüÖ ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ×´ÖôãûÖ 
†Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÖê ×´Ö™ü¸ü “Öê�ú �ú¹ý ×¤ü»Öê ÖÖÆüß. ¾Ö ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖµµÖ¤ü ÃÖÖ¤üŸÖˆ»»ÖÖ ×¯Ö. 
´ÖÆêü²Öã²Ö �ÖÖ¤ü̧ üß, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ˆ¯Ö �úÖµÖÔ�úÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ ‹´Ö‹ÃÖ‡Ô²Öß †Öò×±úÃÖ †Ö¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ŸÖÖ. †Ö¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †Ö¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖ 152/2021 �ú»Ö´Ö 353, 506 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö 
/ÁÖß  †Ö�Ö»ÖÖ¾Öêúüû,üü  ´ÖÖê.�Îú. 9767777884  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)†¯Ö‘ÖÖŸÖ:- 
¤êü�Ö»Öã̧ ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 20.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´Ö¤üÖã̧ ü ÖÖŒµÖÖ •Ö¾Öôû 
¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê 1)¯ÖÏế Ö»ÖÖ ³ÖÏ. ¿ÖêÂÖȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÖÓ“ÖÖôû, ¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖì, 2)�ãú. ¯ÖÖê�Öá´ÖÖ ÖÖ�Öê¿Ö 
¯ÖÖÓ“ÖÖôû, ¾ÖµÖ 5 ¾ÖÂÖì, ¤üÖê‘Öß ¸üÖ. ²ÖÖÃÖ¾ÖÖ›üÖ ŸÖÖ. ²ÖÖÃÖ¾ÖÖ›üÖ ×•Ö. �úÖ´ÖÖ ȩ̂üøüß (ŸÖê»ÖÓ�ÖÖÖÖ) ü µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ¯ÖŸÖß ¾Ö ÖÖŸÖ †ÃÖê ´ÖÖê ÃÖÖ 
�Îú´ÖÖÓ�ú ™üß‹ÃÖ-16/‡Ô•Öß-5961 Öê ²ÖÖÃÖ¾ÖÖ›üÖ ŸÖê»ÖÓ�ÖÖÖÖ µÖê£Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ µÖê�ÖÖ·µÖÖ ×¯Ö¾ÖôûµÖÖ ¿Öë¦üß 
¸Óü�ÖÖ“ÖÖ ×™ü¯Ö¸ü �Îú´ÖÖÓ�ú ™üß ‹ÃÖ -25 /™üß-2529 “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ×™ü¯Ö¸ü ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö�ÖÖ�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ 
“ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖê ÃÖÖ »ÖÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ •Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ¯ÖŸÖß ¾Ö ÖÖŸÖ µÖÖÓ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. 
¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ¿ÖêÂÖȩ̂ üÖ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÓ“ÖÖôû, ¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ²ÖÖÃÖ¾ÖÖ›üÖ Æü. ´Öã. ´Ö¤üÖã̧ ü ŸÖÖ. ´Ö¤üÖã̧ ü  ×•Ö. �úÖ´ÖÖ ȩ̂üøüß 
(ŸÖê»ÖÓ�ÖÖÖ) µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ üü �Öã̧ üÖ 275/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 337, 279 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 134, 
177 ´ÖÖê¾ÖÖ�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ´ÖãÓœêü,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 7774840493  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 



8)×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
 ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 24.00  ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 21.06.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. 

�Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �éúÂ�ÖÖ ŸÖÖÖÖ•Öß ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü, ¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü  
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü ÆüÖ �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ, �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü, ¾ÖµÖ 54 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ»Ö ¯ÖÖêÃ™êü 
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü †Ö.´Öé. 23/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö ü̧¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2499 ³ÖÖ¸üŸÖßü, û ´ÖÖê.�Îú. 
9850558294   Æ êü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

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

 
 

 


