
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 498/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 27/10/2021 
1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 26.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 00.30 ŸÖê 02.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ²ÖÖȩ̂ ü�Ö›üß ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê  �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö Ö�Ö¤üß ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö 
ÃÖÖêµÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ�ÖßÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,34,600/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÖê̄ ÖÖÖ 
´ÖÖ¸üÖêŸÖß ²Ö×Æü̧ êü¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¾Ö ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖ ¸üÖ. ²ÖÖȩ̂ ü�Ö›üß ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 253/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
´Ö¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/•ÖÖ¬Ö¾Ö ´Öò›ǘ Öüüüû,  ´ÖÖê.�ÎÓú.9403220648  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 26.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.00 ŸÖê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖ •ÖÖ¸üß�úÖê™ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ“Öê ×™üÖ ¯Ö¡ÖÖ �úÖ¯ÖãÖ ¤ãü�úÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ¤ãü�úÖÖÖŸÖß»Ö ×�ú¸üÖ�ÖÖ 
ÃÖÖ´ÖÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 3285/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö Ö�Ö¤üß 22,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 25,285/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß 
¸üÖÆãü»Ö ¿ÖêÂÖȩ̂ üÖ¾Ö ÃÖÖŸÖê»Öã, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. •ÖÖ¸üß�úÖê™ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 250/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/1632 ÖÖ�Öã»Ö¾ÖÖ¸üüüüû,  
´ÖÖê.�ÎÓú. 9923692588  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê ×¤ü. 26.10.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, †×³Ö•ÖßŸÖ 
†¯ÖÖ™Ôǘ Öë™ü †×³Ö•ÖßŸÖÖ�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖêÓ›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹ÃÖ-9130 Ø�ú´ÖŸÖß 
20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �Ö•ÖÖÖÖ ×¯Ö. ×¤ü�ÖÓÖ²Ö¸ü̧ üÖ¾Ö ´Ö�Ö¸ü, ¾ÖµÖ 47 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. †×³Ö•ÖßŸÖ †¯ÖÖ™Ôǘ Öë™ü †×³Ö•ÖßŸÖÖ�Ö¸ü üÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü üüü�Öã̧ üÖÓ 408/2021 �ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/847 �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüüüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9322299581  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ŸÖê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �ëú²ÖÎß•Ö ¿ÖÖôêû•Ö¾Öôû ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü ÖÖÓ¤êü›üüü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß  ÆüÖêÓ›üÖ ¿ÖÖ‡ÔÖü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹»Ö-3115 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×¿Ö¾Ö¿ÖÓ�ú¸ü ×¯Ö. ÃÖÓ³ÖÖ•Öß »ÖÖ�Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ØÃÖ¬ÖãŸÖÖ‡Ô Ö�Ö¸ü 
”û¡Ö¯ÖŸÖß “ÖÖî�ú üÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü üüü�Öã̧ üÖÓ 410/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüü/ÁÖß Ø¿Ö¤êüüüüüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9075479885  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)“ÖÖȩ̂ üß“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ:- 
³ÖÖê�ú¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.45 ŸÖê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´Öã¤ü�Öê›ü ŸÖê ³ÖÖê�ú¸ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÃÖÖôû¾ÖÖ›üß µÖê£Öß»Ö 
¾Öôû�ÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê ÃÖÖ �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-22/‹‹»Ö-5509 ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ ´Öëœü�úÖ 
´ÖÖ�ÖÔ ³ÖÖê�ú¸ü�ú›êü ŸµÖÖÓ“Öê †Öò×±úÃÖ“Öê �úÖ´Ö �ú¹ýÖ 79,916/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ²Öò�Ö ‘Öê¾ÖãÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ÃÖÖôû¾ÖÖ›üß µÖê£Öê ¾Öôû�ÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖê›ü¾Ö ü̧ ±úÖêÖ¾Ö¸ü 
²ÖÖê»ÖŸÖ £ÖÖÓ²Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ µÖê�ÖÖ ȩ̂ü ¤üÖêÖ †ÖÖêôû�Öß ‡ÔÃÖ´ÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß�ú›üß»Ö ¯Öî¿ÖÖ“Öß ²Öò�Ö ×ÆüÃÖ�úÖ¾ÖãÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¾Ö÷ü»Ö ³ÖÖ¸üŸÖ ‹›ü�êú, ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ´Öšü�Ö»»Öß Ø•ÖŸÖã̧ ü ŸÖÖ. Ø•ÖŸÖã̧ ü ×•Ö. ¯Ö¸ü³Ö�Öß Æü. ´Öã. 
¯ÖÏ±ãú»ÖÖ�Ö¸ü ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüü �Öã̧ üÖÓ 402/2021 �ú»Ö´Ö 379, 511, 34 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/2078 »Ö�Ö™ü¾ÖÖ¸ü, ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9767114720  üÆêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

1)³ÖÖê�ú¸üü :ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 07.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.00  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ±ú¸üß¤üÖ�Ö¸ü ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ×ŸÖ“ÖÖ Ö¾Ö¸üÖ ¤üÖ¹ý ×¯Ö‰úÖ ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ‹�úü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ †Ö×�Ö 
ŸÖã»ÖÖ ´Öã»Öß“Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ, ¿ÖÖ×¸ü ü̧ß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �ú¹ýÖ, ×•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 ³ÖÖê�ú¸üü üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 401/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüü/2138 Ø¿Ö¤êüüü,  ´ÖÖê �Î  9552500871  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü :ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 31.05.2021 ŸÖê ×¤ü. 02.08.2021 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ¾Ö ´ÖÖÆêü̧ üß ÁÖß¯ÖÖ¤üÖ�Ö¸ü �úÖîšüÖ 
ŸÖÖ.ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ ¾Ö›üß»ÖÖ�ú›ãüÖ ¤üÆüÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ 
™üÖê“ÖãÖ ²ÖÖê»ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ, ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû 
�ú¹ýÖ, ×•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 ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 
767/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüü/1133 ¯Öê¤êüüü,  ´ÖÖê �Î  
8208999464  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :- 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü :ü-×¤üÖÖÓ�ú 25.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖê ˆ´Ö¸üß ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¿ÖÓ�ú¸ü ¯ÖÖêŸÖ®ÖÖ �ú»ÖÖì̄ ÖÖê›ü, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. µÖêŸÖÖôûÖ ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ™üß‹ÃÖ-16 
/‹±ú‡Ô-0529 Æüß ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö�ÖÖ�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ˆ³Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ²Öî»Ö�ÖÖ›üßÃÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ 
Ã¾ÖŸÖ:“Öê  ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ ü̧�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ´ÖÖ¬Ö¾Ö ×¯Ö. ¯ÖÖêŸÖ®ÖÖ �ú»ÖÖì̄ ÖÖê›ü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. µÖêŸÖÖôûÖ 
ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 249/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ´Ö¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÃÖµµÖ¤ü ´Öò›ǘ Öüûüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 02465-244133  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

6)‹Ö›üß¯Öß‹ÃÖ †òŒ™ü :- 
 

� ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›ßü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÖ�Ö¸üß ‹ÃÖ‹ÃÖ™üß ¯ÖÖò‡Õ™ü ÖÖ�ÖÖß ŸÖÖ. �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. 
×²Ö»ÖÖê»Öß  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, †Ö¯Ö»Öê ÛÃ¾Ö°™ü ×›ü—ÖÖµÖ¸ü �úÖ¸ü �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-06/ 
‹—Öê›ü Ø�ú´ÖŸÖß 3,00,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ´Ö¬µÖê 57 ×�ú»ÖÖê 567 �ÖÏò́ Ö �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß ¤üÖêÖ ²ÖÖòŒÃÖ Ø�ú´ÖŸÖß 5,18,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¤üÖêÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
Ø�ú´ÖŸÖß 16,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 8,34,103/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ †Ó́ Ö»Öß ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ“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 ¤ü¢ÖÖ »Ö�´Ö�Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üü, ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß �ÖÏÖ´Ö×¾Ö�úÖÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß 
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ´ÖßŸÖß ×²Ö»ÖÖê»Öß ¸üÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßü �Öã̧ üÖ 134/2021 �ú»Ö´Ö 20((²Ö)(ÃÖß) 22 
‹Ö›üß¯Öß‹ÃÖ  �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ¯ÖšüÖ�Öüüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 8668361977  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
×²Ö»ÖÖê»Öß :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 26.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯Ö¼êü²ÖÆüÖ¤ãü̧ ü ¸Óü�Ö´ÖÓ“ÖÖ“Öê †Öê™üµÖÖ¾Ö¸ü ×²Ö»ÖÖê»Öß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Ößü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ×´Ö»ÖÖüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 
Ö�Ö¤üß 1500/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/´ÖÖ¹ýŸÖß ÃÖÖµÖ»ÖÖê ´Ö¤êǘ Ö¾ÖÖ¸üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Ößüüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Ößü ü�Öã̧ üÖÓ 219/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüüüü/2542 ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêûüüû,  ´ÖÖê �Î  9822172300 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)³ÖÖê�ú¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ×¸üšüÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 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 1200/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ§êü¿ÖÖÖê ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ´ÖÖê ÃÖÖ �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-26/‹»Ö-8976 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 31,200/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/ÁÖß ¸üÖ�Öß ¾µÖÓ�ú™ü ³ÖÖë›ü¾Öêüû, Ö ê. ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖê�ú¸üüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üüü �Öã̧ üÖ 400/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüü/2078 »Ö�Ö™ü¾ÖÖ¸üüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú.9767114720  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  



2)´Ö¸ü�Öê»Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ×�úÖß ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ, ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý 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 ¯ÖÖêÆüüüü/1963, ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü †¾Ö®ÖÖ �Öã›ǘ Ö»Ö¾ÖÖ¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»ÖüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öüü �Öã̧ üÖ 220/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/526 ¯Öã̧ üß,   ´ÖÖê.�Îú. 
9823144893  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
3)´Ö¸ü�Öê»Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´Ö¸ü�Öê»Ö ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 3000/-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 ¯ÖÖêÆüüüü/1963, ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü †¾Ö®ÖÖ �Öã›ǘ Ö»Ö¾ÖÖ¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»ÖüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öüü �Öã̧ üÖ 219/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/526 ¯Öã̧ üß,   ´ÖÖê.�Îú. 
9823144893  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

9)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
²ÖÖ¸ü›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.00 ŸÖê 12.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖ“Öê ¬Öã·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö Ø»Ö²ÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖÃÖ ´ÖÖî. 
²ÖÖ¸ü›ü¾ÖÖ›üß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¤êü¾Ö²ÖÖ ÃÖã�úÖ¯Öã̧ êü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
²ÖÖ¸ü›ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ²ÖÑ�êú“Öê �ú•ÖÖÔÃÖ ¾Ö ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ÖÖ¯Öß�úßÃÖ �Óú™üÖôãûÖ ŸµÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö Ø»Ö²ÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ»ÖÖ �Öôû±úÖÃÖ 
‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü �Ö•ÖÖÖÖ ¤êü¾Ö²ÖÖ ÃÖã�úÖ¯Öã̧ êü, ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ²ÖÖ¸ü›ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü  
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ²ÖÖ¸ü›ü †Ö.´Öé. 26/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/ÁÖß ‹ÃÖ •Öß  ¾ÖÖÖÖêôêûüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 8208506753  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
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