
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 489/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 20/10/2021 
1)�ÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ :-   
ÃÖÖêÖ�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¿Öê¾Ö›üß (²ÖÖ.) ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �úÖ�úÖ ÖÖ´Öê ´ÖÆüÖ¤ãü ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ¬ÖÖë›êü µÖÖÓÖÖ ŸÖã ³ÖŒŸÖßÃ£Öôû †Æü´Ö¤ü¯Öã̧ ü“µÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü�ÖÖŸÖ 
�Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖÃÖ, ŸÖã »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¬Ö´Ö�úÖ¾Öã »ÖÖ�Ö»ÖÖÃÖ Æêü“Ö ŸÖã—Öê ÆüÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ �úÖµÖ? ¾Ö ´ÖÖ�Öß»Ö ¯Öã¾ÖÔ ¤ãü¿´ÖÖß“µÖÖ ¾Ö �ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ“µÖÖ �Ö™ü²ÖÖ•Öß“µÖÖ 
�úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ŸµÖÖ“Öê ¤üÖêÆüß ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ›üÖêŒµÖÖÃÖ »ÖÖ�ãú›ü ŸÖÖê›ü�µÖÖ“Öê �ú¢ÖßÖê ¾ÖÖ¸ü �ú¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �êú»Öê. ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß 
Æêü ´ÖÖêšü ´ÖÖêšüµÖÖÖê †Ö¸ü›üÖ †Öȩ̂ ü›ü �ú¹ýÖ ÆüÖ�ÖÖ´ÖÖ¸üÖ ´Æü�ÖãÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüßŸÖ �êú»Öê. ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ †ÖŸµÖÖ“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ 
ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü ÃÖÓ�Ö´ÖêÀ¾Ö¸ü ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ¾Ö›üß»Ö ÖÖ¸üÖµÖ�Ö µÖê•Ö�Öê Æêü ŸµÖÖÓ“Öê ™ëü™ü ¤ãü�úÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ¤ãü�úÖÖÖŸÖ •ÖÖ¾ÖãÖ »ÖÖ�ú›êü 
ŸÖÖê›ü�µÖÖ“µÖÖ �ú¢ÖßÖê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ •Ö�Ö´Öß �êú»Öê. µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �ú¢ÖßÖê, ¾Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß ¸üÖò›üÖê ´ÖÖ¹ýÖ �ÖãÖ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ 
¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö ´ÖÖêšü ´ÖÖêšüµÖÖÖê †Öȩ̂ ü›ãüÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“µÖÖ ¬Ö´ÖŒµÖÖ ×¤ü»µÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÃÖ¾ÖêÀ¾Ö¸ü ¾Öî•ÖÖÖ£Ö ¬ÖÖë›êü, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ×¿Ö�Ö�ú ¾Ö �ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ Ó̧ǖ Ö“Ö ¸üÖ. ¿Öê¾Ö›üß (²ÖÖ.) ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 
177/2021 �ú»Ö´Ö  307, 326, 324, 143, 147, 148, 149, 504, 506, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê×Öüüü/ÁÖß ‹´Ö ‹“Ö ´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö�ú¸üüûüüüüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9970775446  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

2)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :-  
1)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 18.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖãÓ›üÖ¾ÖÖ¸ü ´Ö»™üßÃÖÙ¾ÖÃÖêÃÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖ´ÖÏÖ™üÖ�Ö¸ü ÃÖÖšêü 
“ÖÖî�úüü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ÃÖÖšêü “ÖÖî�úÖŸÖãÖ ¯ÖÖµÖß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ †–ÖÖŸÖ ŸÖßÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×Æü̧ üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ 
¯ÖÏÖê. ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ µÖê¾ÖãÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖò́ ÖÃÖÓ�Ö ‹-71 �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ •Ö²Ö¸üßÖê ×ÆüÃÖ�úÖ¾ÖãÖ ‘Öê¾ÖãÖ 
¯ÖôãûÖ �Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¤ǖ Ö�ú ×¤ü�ÖÓ²Ö¸ü̧ üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ¤ü¢Ö´ÖÓ¤üß¸ü •Ö¾Öôû ¤ü¢ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖÓ 393/2021 �ú»Ö´Ö 392, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêûûüüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9588685155  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 19.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ØÆü�ÖÖê»Öß �Öê™ü †Öê¾Æü̧ ü ×²ÖÎ•Öüü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö  
†–ÖÖŸÖ ŸÖßÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô“Öê �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ŸÖßÖ ŸÖÖêôêû ¾Ö•ÖÖÖ“Öê ÃÖÖêµÖÖ“Öê �ÖÓšü�Ö Ø�ú´ÖŸÖß 1,20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê 
•Ö²Ö¸üßÖê ×ÆüÃÖ�úÖ ´ÖÖ¹ýÖ ŸÖÖê›ãüÖ ‘Öê¾ÖãÖ ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü ¯ÖôãûÖ �Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖî. ¸üŸÖ´ÖÖ»ÖÖ ³ÖÏ. ×�ú¿ÖÖȩ̂ ü ¯ÖÖµÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 39 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ´ÖÖ‰ú»ÖßÖ�Ö¸ü †Öế Ö �ÖÖ›ÔüÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öêü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖ Ó 394/2021 
�ú»Ö´Ö 392, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¸üÖê›êüûüüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9158807759  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.35 ŸÖê 18.35 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ›üÖò. »ÖêÖ ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß 
•ÖãÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹²Öß-8380 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ›üÖò. ¸üÆêü´ÖÖÖ ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾ÖãÖ ÖÖî�ú¸üß ÃÖÖšüß 
�Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †Öế Ö¯ÖÏ�úÖ¿Ö ÃÖŸµÖÖÖ¸üÖµÖ�Ö »ÖÖÆüÖê™êü, ¾ÖµÖ 54 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÖÖ£ÖÖ�Ö ü̧ 
ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü üüü�Öã̧ üÖÓ 381/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüüü/1824üüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  8975790000  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.1.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü �îú»ÖÖÃÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü ü̧Öê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‹“Ö-0289 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ‘Ö ü̧Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ˆ³Öß �êú»Öß 
†ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÏ¤üß¯Ö ²ÖÃÖß¬Ö¸ü ×ÃÖÃÖÖê¤üßµÖÖ, ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß 
¸üÖ. �îú»ÖÖÃÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü üüü�Öã̧ üÖÓ 355/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/209 ´ÖÓ�ÖÖÖôêûüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  8805013480  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



3)×�úÖ¾Ö™üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 02.00 ŸÖê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ �Öî̧ üÖê§üßÖ ´ÖÖ�ÖÔ 
†ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü “ÖÖî�ú ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß  ÆüÖë›üÖ µÖã×Ö�úÖòÖÔ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-
26/²Öß‹±ú-4716 Ø�ú´ÖŸÖß 55,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ˆ³Öß �êú»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ß ¿Öê�Ö ‹•ÖÖ•Ö ¿Öê�Ö ¾Ö•Öß¸ü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �Öî̧ üÖê§üßÖ ´ÖÖ�ÖÔ †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü “ÖÖî�ú ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™ü üüü�Öã̧ üÖÓ 338/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/2440 
»Ö�Öãôêûüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9850914021  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4)´Öã�Öê›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ŸÖê ×¤ü.15.10.2021 “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ 
�ÖÖȩ̂ ü�Ö�Ö �Ö»»Öß ´Öã�Öê›ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-
14/•Öê‹Öú-7234 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ˆ³Öß �êú»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ß ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ×Ö¾ÖéŸÖß ¤êü¾ÖÖ›êü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖãÖß´Ö ¸üÖ. ¤ü²Ö›êü ×¿Ö¹ý¸ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü Æü. ´Öã. �ÖÖȩ̂ ü�Ö�Ö �Ö»»Öß ´Öã�Öê›ü ŸÖÖ. 
´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›ü üüü�Öã̧ üÖÓ 309/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüü/³ÖÖ¸üŸÖßûüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9764174307  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
5)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß Ö�Ö¸ü µÖê£Öß»Ö »Ö�´Öß ¯ÖÖÖ ¿ÖÖò̄ Ö“Öê ´ÖÖ�Öê 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯Ö»ÃÖ¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß¾ÖÖµÖú-6596 Ø�ú´ÖŸÖß 65,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †Ö´ÖÖê»Ö �Ö�Ö¯ÖŸÖ ²ÖÖ²Öôêû, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. 
ÆüÖã́ ÖÖÖ�Ö›ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü üüü�Öã̧ üÖÓ 317/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüü/631 ¤êü¿Ö´Öã�Öûüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  8668948219  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
6)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 16.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 17.10.2021 “Öê 05.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ 
²Öôû¾ÖÓŸÖÖ�Ö¸ü ÖÖµÖÖ�Ö¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß•Ößú-
0595 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¬ÖÖë›üß²ÖÖ ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß, ¾ÖµÖ 39 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�ú ¸üÖ. ÃÖÖÓ�Ö¾Öß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü Æü. ´Öã. ²Öôû¾ÖÓŸÖÖ�Ö¸ü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü 
üüü�Öã̧ üÖÓ 203/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüü/349 ÃÖÖÓ�Ö¾Öß�ú¸üûüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 
7875643333  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
� Óú¬ÖÖ¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ŸÖê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. Æü™ü�µÖÖôû¾ÖÖ›üß ¯ÖÖ�µÖÖ“Öê ™üÖ�úß •Ö¾Öôûüü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖê ÃÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü •ÖÖ‰úÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖ †›ü¾ÖãÖ ¿ÖêŸÖß“Öê ³ÖÖÓÓ›ü�ÖÖ“Öê 
�úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ´ÖÖê ÃÖÖ �ÖÖ»Öß ¯ÖÖ›ü»Öß ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 
¤ü�Ö›üÖÖê ´ÖÖ¹ýÖ ¯ÖÖµÖ ´ÖÖê›ãüÖ �ÖÓ³Öß ü̧ ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×¯Ö. ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ÃÖÖê›ü�Öê, ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Öã�µÖÖ¬µÖÖ¯Ö�ú 
¸üÖ. Æü™üŒµÖÖôû ¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû �Óú¬ÖÖ¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 362/2021 �ú»Ö´Ö  326, 324, 323, 504, 
506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/ÁÖß �ÖÓ�Ö»Ö¾ÖÖ›üüüüüüûüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 8652756495  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ.  

5)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.07.2018 ŸÖê ×¤ü. 17.11.2019 “Öê ¾ÖêôûÖê ¾Öêôûß, ³Öã•Ö²Öôû ´ÖÖê™üÃÖÔ ÃÖÖÓ�Ö¾Öß (²Öã.) ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ±úÖµÖ¤üµÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ¾ÖÖÆüÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-20/ÃÖß‹ÃÖ-6053 “Öê �ÖÖê™êü ¾Ö ²ÖÖÖ¾Ö™üß 
�úÖ¤ü¯Ö¡Öê ŸÖµÖÖ¸ü �ú¹ýÖ ŸÖß �Ö ȩ̂ü †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ³ÖÖÃÖ¾ÖãÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ �ú¸üßŸÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ‘ÖÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß �ú›ãüÖ 
¾ÖÖÆüÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÖîªÖ ¯ÖÖê™üß 7,60,000/-¹ý¯ÖµÖê »Öã²ÖÖ›ãüÖ ‘Öê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †Ö£Öá�ú Öã�úÃÖÖÖ �ú¹ýÖ ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß. ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú 
¡ÖÖÃÖ ×¤ü»ÖÖ. ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ �ÖãÆüÖ ´ÖÖ. µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ¾ÖµÖê 156(3) ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ¤üÖ�Ö»Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü  ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖêÆǘ ´Ö¤ü 
†ÖµÖã²Ö ¿Ö¸üß±ú ¯Öß. ÆüÖ•Öß ¿Ö¸üß±ú, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. �úµÖã́ Ö ¯»ÖÖò™ü ÃÖÖ‡ÔÖ�Ö¸ü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ÖÖÓ¤êü›üü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüü �Öã̧ üÖ. 316/2021 �ú»Ö´Ö 107, 116, 405, 406, 420, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 
34, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß •ÖÖ¬Ö¾Öû,ü  ǘ ÖÖê.�Îú. 8007580146  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



6)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

×�úÖ¾Ö™ü :ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 01.08.2021 ŸÖê ×¤ü. 15.09.2021 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸ü ‘Ö¸ü †×¤ü»ÖÖ²ÖÖ¤ü (ŸÖê»ÖÓ�Ö�ÖÖ) Æü. ´Öã. 
²ÖÖê¬Ö›üß ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô“Öê “ÖÖ¸üß¡µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖµÖ ‘Öê¾ÖãÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö 
�ú¹ýÖ ŸÖã»ÖÖ Öß™ü ¾ÖÖ�ÖÖµÖ“Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸ü ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¤üÖêÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê‰úÖ µÖê ŸÖ ü̧“Ö ŸÖã»ÖÖ ÖÖÓ¤ü¾ÖŸÖÖê †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ  ¿ÖÖ×¸ü̧ üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú 
”ûôû �ú¹ýÖ, ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 20 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 
337/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/1805 ¯ÖÖÓœü̧ êüüüüü, ´ÖÖê �Î  
7745001805   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)�úÖò̄ Öß¸üÖ‡Ô™ü †òŒ™ü :- 
1)ØÃÖ¤ü�Öê›üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 19.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ŸÖê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖ¸ü�Ö�Öß ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü “ÖÖ¸ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ Castrol �Óú¯Ö�Öß“Öê ÖÖ¾ÖÖ“Öê ²ÖÖÖ¾Ö™ü ‡Ó×•ÖÖ †Öò‡Ô»Ö ¾Ö Castrol 
�Óú¯Ö�Öß“Öê ÖÖ¾ÖÖ“Öê ²ÖÖÖ¾Ö™ü Ã�òúÖ¸ü †ÃÖ»Öê»Öê Ã™üß�ú¸ü »ÖÖ¾ÖãÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß �ãú™ü»ÖßÆüß ¯Ö¸ü¾ÖÖ�Ö�Öß Ö ‘ÖêŸÖÖ 34,964/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖŸÖß¿Ö“ÖÓ¤ü ÃÖã̧ ü•Ö¯ÖÖ»ÖØÃÖ�Ö •ÖÖ™ü ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß 
†Öò̄ Ö¸êü¿ÖÖ ´ÖòÖê•Ö¸ü ×ÃÖ-3 †ÖµÖ �úÃÖ»Ö™ü™ü ‡Ó›üßµÖÖ ¯ÖÏÖ. ×»Ö. ü̧Ö. 1/6 »ÖÖê¾Ö¸ü �ÖÏÖ‰Óú›ü °»ÖÖȩ̂ ü, �úÖ»Ö�úÖ•Öß ‹ŒÃÖ™ëü¿ÖÖ µÖã ×¤ü»Ößü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ØÃÖ¤ü�Öê›üüü ü�Öã̧ üÖÓ 151/2021 �ú»Ö´Ö 63 �úÖò̄ Öß ü̧Ö‡Ô™ü �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüüü/ÁÖß ¸üÖšüÖê›üüüüüüüûü,  ´ÖÖê �Î  9421839708  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ØÃÖ¤ü�Öê›üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 19.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ŸÖê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖ¸ü�Ö�Öß ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧¸üßŸµÖÖ Castrol �Óú¯Ö�Öß“Öê ÖÖ¾ÖÖ“Öê ²ÖÖÖ¾Ö™ü ‡Ó×•ÖÖ †Öò‡Ô»Ö ¾Ö Castrol 
�Óú¯Ö�Öß“Öê ÖÖ¾ÖÖ“Öê ²ÖÖÖ¾Ö™ü Ã�òúÖ¸ü †ÃÖ»Öê»Öê Ã™üß�ú¸ü »ÖÖ¾ÖãÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß �ãú™ü»ÖßÆüß ¯Ö¸ü¾ÖÖ�Ö�Öß Ö ‘ÖêŸÖÖ 4953/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖŸÖß¿Ö“ÖÓ¤ü ÃÖã̧ ü•Ö¯ÖÖ»ÖØÃÖ�Ö •ÖÖ™ü ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß 
†Öò̄ Ö¸êü¿ÖÖ ´ÖòÖê•Ö¸ü ×ÃÖ-3 †ÖµÖ �úÃÖ»Ö™ü™ü ‡Ó›üßµÖÖ ¯ÖÏÖ. ×»Ö. ü̧Ö. 1/6 »ÖÖê¾Ö¸ü �ÖÏÖ‰Óú›ü °»ÖÖȩ̂ ü, �úÖ»Ö�úÖ•Öß ‹ŒÃÖ™ëü¿ÖÖ µÖã ×¤ü»Ößü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ØÃÖ¤ü�Öê›üüü ü�Öã̧ üÖÓ 151/2021 �ú»Ö´Ö 63 �úÖò̄ Öß ü̧Ö‡Ô™ü �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüüü/ÁÖß ¸üÖšüÖê›üüüüüüüûü,  ´ÖÖê �Î  9421839708  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ü :-  
1)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü  ›üÖò. ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö 

¯ÖÏê�ÖÖ�ÖéÆüÖ“Öê Ø³ÖŸÖß»Ö�ÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ‹�ú �ÖÓ•Ö¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 400/-¹ý ¾Ö 
¸êü›ü´Öß �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 16,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ‹�ú ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ´ÖÖê ÃÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 35,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 51,400/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆü/1639, ÃÖÓ•ÖµÖ ÖÆãü̧ üÖ¾Ö ´ÖãÓœêü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü 
µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖÓ 392/2021ü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/Ø¿Ö¤êüüüüüüüüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9075479885  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ±ÓúŒ¿ÖÖ ÆüÖò»Ö“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ ´ÖÖê�úôûµÖÖ ´Öî¤üÖÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 

ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú¸ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü �ÖÓ•Ö¸ü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ 
×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2543, Æü²Öß²Ö •Ö²ÖÖ¸ü “ÖÖ‰úÃÖ,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ �Öã̧ üÖÓ 
275/2021ü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1821üüüüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9623259955 Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ. 
 
 
 
 



9)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 19.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖ¾Ö»Öß ²ÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖ»Öê�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü̧ üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1320/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö 
•Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖüüüü/926ü, ¸üÖ•ÖêÀ¾Ö¸ü •Ö�ÖÖ¸üÖ¾Ö �úôû�Öê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü ü�Öã̧ üÖÓ 357/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2309 
•ÖÖ¬Ö¾Öüüüüüüûü,  ´ÖÖê �Î  9049343095  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

10)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
� ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 13.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÖ×�ÖÖß ¸üÖê›ü ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ÆüÖò™êü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß  
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ØÃÖ¬Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-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 ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß �ú»µÖÖ�Ö ×�ú¿ÖÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ�Öãôû�ú¸üû, Öê. 
¾ÖÖ“Ö�ú -‹ÃÖ›üß¯Öß†Öê �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßüüü �Öã̧ üÖ 129/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2821 “Ö¾ÆüÖ�Öüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 02465-225133  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

11)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÃÖã�ÖÖ¾Ö (²Öã.) ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö Ø»Ö²ÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ»ÖÖ üŸÖÖ.  
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �îú»ÖÖÃÖ ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ØÆü�Ö´Öß¸êü, ¾ÖµÖ 46 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ÃÖã�ÖÖ¾Ö (²Öã) ŸÖÖ. ×•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. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö�ÖÖ¸üüü †Ö.´Öé. 13/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/•ÖÆüÖ�Öß¸ü¤üÖ¸üüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9822337382  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

                                                                                          ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 
 


