
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú. 338/2021               ×¤üÖÖÓ�  : 11/09/2021 
1)�ÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ :-  
×�úÖ¾Ö™ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ²ÖÖê¬Ö›üß �Öã¤Ôü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî̧ ü �úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ µÖÖê�Öê¿Ö �ÖßŸÖê µÖÖ“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ �úÖ ¸üÖÆüŸÖÖêÃÖ µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ †Ö¸üÖ¯Öß �ÎÓú 2, 3, 
4, µÖÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ‘ÖãÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö‡Ô“Öê �êúÃÖ ¬Ö¹ýÖ ‘Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü �úÖœü»Öê, ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö 
�êú»Öß. †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú´ÖÖÓ�ú 1 µÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ �ãú·ÆÖ›üßÖê ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 7 
µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ™üÖ“Öê¾Ö¸ü »ÖÖê�ÖÓ›üß �ú¢ÖßÖê ´ÖÖ¹ýÖ •Ö�Ö´Öß �êú»Öê. ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú. 5 ¾Ö 6 µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß 
¸üÖò›üÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö›üß»ÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“Öê ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü, ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü, ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ •Ö�Ö´Öß �êú»Öê †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 2, 3, ¾Ö 8 µÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö 
ŸµÖÖÓ“Öê †Ö‡Ô-¾Ö›üß»ÖÖÃÖ ¬Ö¹ýÖ £ÖÖ¯Ö›ü²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ×¯Ö. ÃÖÓ•ÖµÖ �ÖßŸÖê, 
¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ²ÖÖê¬Ö›üß �Öã¤Ôü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüüüûüüü �Öã̧ üÖÓ 287/2021 �ú»Ö´Ö 
307, 452, 143, 147, 148, 149, 504, 506, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ‹´Ö ›üß 
¸üÖšüÖê›üüüüûüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 8975014546 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)ÃÖÖêÖ�Öê›üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 09.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.30 ŸÖê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê  ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸ü ´ÖÖî. ¤ü�Ö›ü�ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. 
»ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ŸµÖÖÓ“Öê �ãÓú™æü²ÖßµÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ •Öê¾ÖÖ �ú¹ýÖ ¸üÖ¡Öß ÃÖÖ›êü †�ú¸üÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ “Öã ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ‘Ö¸üÖ“Öê �Öê™ü»ÖÖ 
�ãú»Öǣ Ö »ÖÖ¾ÖãÖ ‘Ö¸üÖ´Ö¬µÖê —ÖÖê̄ Öß �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ, �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖ•Öã“µÖÖ ²ÖÖêôûß�ú›üß»Ö “ÖòÖ»Ö �Öê™ü“Öê �ãú»Öǣ Ö 
ŸÖÖê›ãüÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ÆüÖò»Ö“Öê ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¤üÖ¸üÖ“Öê �ú›üß �úÖë›üÖ ²ÖÖÆêü¹ýÖ »ÖÖ¾ÖãÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¹ý´Ö ´Ö¬Öß»Ö �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ “ÖÓÖ¤üß“Öê ¤üÖ�ÖßÖê 
Ø�ú´ÖŸÖß 59,000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö Ö�Ö¤üß 10,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 69,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÖ¬Ö¾Ö 
�ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö ´Öã¤ü�Öã»Öê, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ¤ü�Ö›ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 146/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/1939 †¿ÖÖê�ú�ãú´ÖÖ¸üû, 
´ÖÖê.�ÎÓú. 9158868002  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)´ÖÖÓ›ü¾Ößüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 09.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 10.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 02.00 ¾ÖÖ. “Öê  ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. �úÖêšüÖ¸üß (ÃÖß) 
ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¤êü�Ö¸êü�ÖßŸÖß»Ö †ÖµÖ›üßµÖÖ ™üÖ¾Ö¸ü´Ö¬µÖê »ÖÖ¾Ö»Öê»Öê 24 ²Öò™ü·µÖÖ ¯Öî�úß 13 ²Öò™ü·µÖÖ ™üÖ¾Ö¸ü 
•Ö¾Öôûß»Ö ¹ý´Ö“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß Ø�ú´ÖŸÖß 78,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“µÖÖ ²Öò™ü·µÖÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê»µÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß 
†´ÖÖê»Ö ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ �Öã•Ö¸ü, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯Öê™ÒüÖê»Öà�Ö ÃÖã̄ Ö¸ü¾ÖÖµÖ•Ö¸ü ×Ö¸üÃÖÖ �ÖÏã̄ Ö †Öò±ú �Óú¯ÖÖß ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ¯Öã�Öê, ¸üÖ. 
¾Öî³Ö¾ÖÖ�Ö¸ü ²ÖÃÖ¾ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÓ¤üß¸ü •Ö¾Öôû ¤üÖ¸ü¾ÖÖ ¸üÖê›ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû Æü. ´Öã. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖÓ›ü¾Ößüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 
106/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/1657 �ú¤ǘ Öüû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 7218242057  
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :-×¤üÖÖÓ�ú 09.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ŸÖê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �úÖê™üÖÔ“Öê �Ñú™üßÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ‹“Ö‹±ú ×›ü»ÖŒÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß†Ö¸ü-7391 Ø�ú´ÖŸÖß 45,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �Ö•ÖÖÖÖ ×¯Ö. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ. Æü›üÃÖ�Öß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö 
×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü üüü�Öã̧ üÖÓ 314/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüü/452 ˆŸÖ�ú¸üüûü,  ´ÖÖê �ÎÓú 02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü :-×¤üÖÖÓ�ú 03.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ³ÖÖ�µÖ»Ö�´Öß ²ÖÑ�ú ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÆüÖë›üÖ µÖã×Ö�úÖòÖÔ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹ü-2191 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß 
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �îú»ÖÖ¿Ö ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´Öã�Ö, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ŸÖ¸üÖê›üÖ ²Öã. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü üüü�Öã̧ üÖÓ 339/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/2121 
¯ÖÖÓ“ÖÖôûüüûü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9011079556  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

1)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :ü-×¤üÖÖÓ�ú 12.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ×¯Ö¾Öôûß ×�Ö¸ü�Öß �úÖ²¤êü 
ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö •Ö¾Öôû ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ ÃÖÖšüß ¤üÖêÖ »ÖÖ�Ö 
¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö ¾Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 36 ¾ÖÂÖáµÖ 
´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 340/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüü/2121 ¯ÖÖÓ“ÖÖôûüüü,  ´ÖÖê �Î  9011079556   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ˆ´Ö¸üßü :ü-×¤üÖÖÓ�ú 07.05.2019 ŸÖê ×¤ü.02.08.2021 “Öê ¤ü̧ ü´µÖÖÖ, ´ÖÖã̧ ü ŸÖê ¸üÖÖÃÖã�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö  Æü. ´Öã. ´ÖÖã̧ ü ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¤ãü�úÖÖ ™üÖ�ú�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ“Ö »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê 
´Æü�ÖãÖ ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ, ´ÖÖ¸üÖÆüÖ�Ö ¾Ö †¿»Öß»Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ, ¿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 22 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßü üüü�Öã̧ üÖÓ 192/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 506, 
34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/1982 ÃÖ¸üÖê¤üüüü,  ´ÖÖê �Î   7038833358  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5)ÆãÓü›üÖ²Öôûßû :- 

×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü :ü-×¤üÖÖÓ�ú 10.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖêÖÖ¸üß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖÖ¸üß�úÖ ‰ú±Ôú ´ÖÆüÖÖÓ¤üÖ ¸üÖÆãü»Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß, ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖÖêÖÖ¸üß ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ×ÆüÃÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ 
�ÖÖ›üß ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ¤üÖêÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ´ÖµÖŸÖ ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ¡ÖÖÃÖ 
¤êü¾ÖãÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß. ŸµÖÖ ¡ÖÖÃÖÖ»ÖÖ �Óú™üÖôãûÖ ×¾ÖÆüß¸ßŸÖ ˆ›üß ´ÖÖ¹ýÖ ×•Ö¾Ö ×¤ü»ÖÖ. ×ŸÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß Æêü �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»Öê.   
¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖ´Ö•Öß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß �ÖÖ•Ö»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ‡••ÖŸÖ�ÖÖ¾Ö †Ö²ÖÖ¤üß ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü üüü�Öã̧ üÖÓ 212/2021 �ú»Ö´Ö, 304(²Ö), 498,  34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüü/ÁÖß ¤êü¾Ö�ú¢Öêüüü,  ´ÖÖê �Î  8975761232   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :- 
×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 07.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖêÖÖ¸üß ±úÖ™üÖ ŸÖê •Ö¾Öôû�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê †ÖÖÓ¤ü̧ üÖ¾Ö ¾ÖÖ´ÖÖ¸üÖ¾Ö �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¾ÖÖ‘Öß, ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ³ÖÖê�ú¸üÆãüÖ ÃÖÖ´ÖÖÖ ‘Öê¾ÖãÖ ¯Ö¸üŸÖ ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÓÖ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß›ü²»µÖã-7361 ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 
†Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‹Ö-7483 “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê †Ö¯Ö»Öß ´ÖÖê ÃÖÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ 
“ÖÖ»Ö¾ÖãÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´ÖÖê ÃÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üü ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ÃÖÓ•ÖµÖ ¾ÖÖ´ÖÖ¸üÖ¾Ö 
�ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ¾ÖÖ‘Öß ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüüü 
�Öã̧ üÖ 207/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/658 �ëú¦êüûûüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 
9823625150   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
 
 
 
 



7)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
¤êü�Ö»Öã̧ üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß ¸üÖ´Ö¯Öã̧ ü ¸üÖê›ü ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ȩ̂ü»¾Öê ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖŸÖ ™üß. ÃÖß. ¾Ö Œ»ÖÖ�Ôú ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ÖÖî�ú¸üß »ÖÖ¾ÖãÖ ¤êüŸÖÖê ´Æü�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
5,80,000/-¹ý¯ÖµÖê, ÃÖÓ�ÖÏÖ´Ö ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“Öê 5,30,000/-¹ý¯ÖµÖê, �úÖ´ÖÖ•Öß ¤êü¾Öß¤üÖÃÖ ×²Ö¸üÖ¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öê 3,00,000/-¹ý¯ÖµÖê, ³Ö¸üŸÖ ×¾Ö÷ü»Ö 
µÖÖÓ“Öê 3,00,000/-¹ý¯ÖµÖê, ÃÖ×“ÖÖ »Ö�´Ö�Ö �ÖÓ¤ü¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê 3,00,000/-¹ý¯ÖµÖê, ×¤ü»Öß¯Ö �ú»Ö²Öã�Öì µÖÖÓ“Öê 3,00,000/-¹ý¯ÖµÖê, ×�ú¸ü�Ö ´ÖŒ�úÖ•Öß 
�ãúºþôêû�ú¸ü µÖÖÓ“Öê 4,00,000/-¹ý¯ÖµÖê, ¯ÖÏ×¾Ö�Ö ÆüÖ�Ö´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ŸÖê»ÖÓ�Öê µÖÖÓ“Öê 3,00,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖê ‹�ãú�Ö 30,10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ²ÖÑ�ú 
�ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö Ö�Ö¤üß ‘Öê¾ÖãÖ ÖÖî�ú¸üß »ÖÖ¾Ö»Öß ÖÖÆüß. ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ‘ÖÖŸÖ �ú¹ýÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü ȩ̂ü»¾Öê ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓ“Öê 
�ÖÖê™êü ¾Ö ²ÖÖÖ¾Ö™ü »Öê™ü¸ü ¯Öò›ü ŸµÖÖ¾Ö¸ü (Member secretari railway recruitment board Secunderabad) µÖÖÓ“Öß �ÖÖê™üß ÃÖÆüß 
¾Ö Ã™òü´¯Ö ´ÖÖ¹ýÖ †¯ÖÖò‡Õ™ü´Öë™ü »Öê™ü¸ü ¾Ö ™ÒêüØÖ�Ö †Öò›Ôü¸ü ¤êü¾ÖãÖ ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß. ¯ÖîÃÖê ¯Ö¸üŸÖ ´ÖÖ�Ö�µÖÖÃÖÖšüß ±úÖêÖ �êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß 
¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ �úÖ»Öß¤üÖÃÖ ×²Ö¸üÖ¤üÖ¸ü, ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ²Öß �úÖò́ Ö 2 Year ¸üÖ. ¸üÖ´Ö¯Öã¸ü̧ üÖê›ü ŸÖÖ. 
¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüü �Öã̧ üÖ. 398/2021 �ú»Ö´Ö 420, 468, 470, 471, 473, 507, 
34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ´ÖãÓ›êüû,ü ǘ ÖÖê.�Îú.  9552520363  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 10.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¯ÖÖÖ¿ÖÖò̄ Ö“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ¸üÖê›ü »Ö�ÖŸÖ Ö´ÖÃ�ú¸ü 
“ÖÖî�ú ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö †Öê̄ ÖÖüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1270/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê×Ö/†×Ö¹ý¬¤ü ÃÖÖê̄ ÖÖÖ¸üÖ¾Ö �úÖ�ú›êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü üü�Öã̧ üÖÓ 278/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/1724 ¯ÖÖÓ“ÖÖôûüüü,  ´ÖÖê �Î  9823551229   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 10.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤üµÖÖôû ¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ µÖê£Öê �îú»ÖÖÃÖ ™êü�ú›üß�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¾Öôû�ÖÖ 
•Ö¾Öôû ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ×´Ö»ÖÖ Œ»ÖÖê•Öüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü 
�ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1190/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ³ÖÖ¸üŸÖ ¯ÖÓ›üßŸÖ¸üÖ¾Ö 
ÃÖÖ¾ÖÓŸÖüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üûüü üü�Öã̧ üÖÓ 80/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/2204 ¯ÖÖ™üß»Öüüü,  ´ÖÖê �Î  9765999899  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 10.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤êü×¾ÖÖ�Ö¸ü ´ÖÖ»Öê�ÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 
ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü ×•Ö.ü 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 2520/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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 ¯ÖÖêÆüüü/2202 ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößü, 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü �Öã̧ üÖ 249/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/2803 “ÖÖ™êüûüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9673111588  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 10.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 01.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´Ö»ÆüÖ¸ü ¬ÖÖ²ÖÖ ´ÖÖÓ•Ö¸üß ±úÖ™üÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü üü ×•Ö.ü 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 1440/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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 ¯ÖÖ ê̂ ¯Ö×Öüüü/ÁÖß �Ö•ÖÖÖÖ Æü×¸üÆü̧ ü̧ üÖ¾Ö �úÖ�Ö�Öê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 192/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/935 ¯ÖšüÖ�Öüûüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 96236663100  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
3)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 10.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †ÃÖÖÖ “ÖÖî�ú ŸÖê ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö “ÖÖî�ú •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
Ã¾Ö¸üÖ•Ö ÆüÖò™êü»Ö“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ¸üÖê›ü »Ö�ÖŸÖü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ 
Ø�ú´ÖŸÖß 1440/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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 ¯ÖÖê×Öüüü/ÁÖß †×Ö¹ý¬¤ü 
ÃÖÖê̄ ÖÖÖ¸üÖ¾Ö �úÖ�ú›êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü �Öã̧ üÖ 279/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüü/2317 ¯ÖÖ¾Ö›êüûüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8888842002  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 



4)´Öã¤ü�Öê›üû ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 10.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê †Ó�Ö�ÖÖŸÖ ȩ̂ü»¾Öê Ã™êü¿ÖÖ •Ö¾Öôû ´Öã¤ü�Öê›ü 
ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.ü 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 2400/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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×Öüüü/ÁÖß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¤êü¾Öß¤üÖÃÖ ¯Ö¾ÖÖ¸üü, 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›üûüü �Öã̧ üÖ 159/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüü/šüÖ�ãú¸üüûüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 7774051375  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
5)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 10.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.25 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¾ÖÂ�ÖãÖ�Ö¸ü �Ö»»Öß ÖÓ-26 “Öê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¤üß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2595/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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 ¯ÖÖêÆüüü/1639 ÃÖÓ•ÖµÖ ÖÆãü̧ üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüüüüüüªÉÉÆSÉä 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖ 341/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüü/2715 �ÖÖê™ǘ Ö¾ÖÖ›üûüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9765210818  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
6)ˆ´Ö¸üßü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 10.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖȩ̂ üšüÖ ¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üß ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¤üß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 3300/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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  ¯ÖÖê�úÖòüüü/513üüü, ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ÆüÖîÃÖ ȩ̂ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüüüüü üüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ˆ´Ö¸üßü �Öã̧ üÖ 
193/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/2286 �Ö¾Ö»Ö¾ÖÖ›üüûüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 
7038833358  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

10)×¾ÖªãŸÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´ÖéŸµÖã :-  
� Óú¬ÖÖ¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.09.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 07.00  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ´ÖÖî. �ú»»ÖÖôûß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê †×Ö»Ö ×¯Ö. ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. �ú»»ÖÖôûß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ 
Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖÆüß¸üßŸÖß»Ö ´ÖÖê™üÖ¸ü “ÖÖ»Öã �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, ŸµÖÖÃÖ ‡»ÖêŒ™Òüß�ú ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�Ö»µÖÖÖê ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü 
¤êü�ÖÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. �ú»»ÖÖôûß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ 
�Óú¬ÖÖ¸üüüüüü †Ö.´Öé. 54/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1959 ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸êüüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 
9823291570  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

11)×¾ÖÆüß¸üßŸÖß»Ö ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´ÖéŸµÖã :- 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê ×¤ü. 09.09.2021 “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. �Ö›ü�ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ 
ÃÖã»ÖÖê“ÖÖÖ †´Ö»ÖÖ¯Öã̧ üê µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖÆüß¸üßŸÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê 1)×Ö»Öã²ÖÖ‡Ô †Ó�ãú¿Ö �ÖÖê‡ÔÖ¾ÖÖ›ü, 
¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö 2)†�Ö¸üÖ †Ó�ãú¿Ö �ÖÖê‡ÔÖ¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ ×¤ü›ü ¾ÖÂÖì, ¤üÖê‘Öê ¸üÖ. �Ö›ü�ÖÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüµÖÖ ¤üÖê‘Öß 
´ÆüÖŸÖÖ¸üß ²ÖÖ‡Ô ÃÖÓ›üÖÃÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ´ÖµÖŸÖ �ÎÓú 1 Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ¾ÖµÖÃ�úÖ¸ü ²ÖÖ‡ÔÃÖ �úÖ ´ÖÖ¸ü»Öê ´Æü�ÖãÖ »ÖÖê�ú ´Ö»ÖÖ �úÖµÖ 
´Æü�ÖŸÖß»Ö µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ŸÖßÖê ŸÖß“Öê ´Öã»ÖßÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ ×¾ÖÆüß¸üßŸÖ ˆ›üß ‘Öê¾ÖãÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ×�Ö¸ü•ÖÖ²ÖÖ‡Ô 
¿ÖÓ�ú¸ü �Ö¾ÖÖ»Öê, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �ÖÓ›ü�ÖÖ¾Ö Æǘ Öß¤ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü †Ö.´Öé. 
15/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß ²ÖÖ“ÖÖ¾ÖÖ¸üü,  ´ÖÖê.�Îú. 9637320355  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
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