
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú.  349/2020              ×¤üÖÖÓ�    19/09/2021 
1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
 

×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 17.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÖ‡Ô�úÖ�Ö¸ü/×�ÖŸÖÖÖ�Ö¸ü µÖê£Öß»Ö ×�ÖŸÖế ÖÖ´ÖÖ“Öê ×¯ÖšüÖ“Öê 
×�Ö¸ü�Öß•Ö¾Öôû ÖÖÓ¤ êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ×´Ö¡Ö ¿ÖÖÆüß¤ü“Öê �ÖôûµÖÖ¾Ö¸ü ³Ö»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ “ÖÖ�ãú (�Öã̄ ŸÖß) 
»ÖÖ¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ²Öò�Ö´Ö¬Öß»Ö Ö�Ö¤üß 1000/-¹ý¯ÖµÖê •Ö²Ö¸üßÖê �úÖœãüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †Ö¿ÖãŸÖÖêÂÖ ×¯Ö. †×Ö»Ö ²ÖÖê̄ ÖßÖ¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 17 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö, ¸üÖ. œüÖ�Ö�úß ŸÖÖ. ˆ´Ö¸ü�Öê›ü Æü.´Öã. •Öêšêü¾ÖÖ›ü ×Ö¾ÖÖÃÖ ´ÖµÖã̧ ü ™üÖò�úß´ÖÖ�Öê •Öêšêü¾ÖÖ›ü �úÖò»ÖÖß ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü �Öã̧ üÖÓ 283/2021 �ú»Ö´Ö 392, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¤êü¾Ö�êúüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9545688895  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)ŸÖÖ´ÖÃÖÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 17.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.00 ŸÖê ×¤ü. 18.09.2021 “Öê 06.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß †ÖÖÓ¤üÖ�Ö ü̧ 
ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üÖ ÆüÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ‘Ö¸üÖ»ÖÖ �ãú»Öǣ Ö »ÖÖ¾ÖãÖ ¯ÖãÃÖ¤ü µÖê£Öê ´ÖÖ¾Ö¿Öß“µÖÖ ‘Ö¸üß �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ´Öã�µÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•µÖÖ“Öß ±úôûß ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ�ÖßÖê Ø�ú´ÖŸÖß 
52,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ×�ú¸ü�Ö ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö �ÖÓ¤üÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. 
†ÖÖÓ¤üÖ�Ö¸ü ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 161/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüü/1798 �ÖÓ¤üÖ ȩ̂üüû,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9823748525  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 17.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê ×¤ü. 18.09.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ´ÖÓ�ÖÖÖôûß ŸÖÖ. 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ �úÖê�Öß ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÖÆãüÖ ‘Ö¸üÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ 
¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖò�ú¸ü ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÖ“Ö ŸÖÖêôêû ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ�ÖßÖê Ø�ú´ÖŸÖß 1,25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. 
¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê¿Ö¼üß †Ö¿ÖÖÖ ²Öê»Öã̧ ü¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ´ÖÓ�ÖÖÖôûß ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 223/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß ¾ÖÖ›êü�ú¸üüüû,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9067081223   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :-×¤üÖÖÓ�ú 17.09.2021 ŸÖê ×¤ü. 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 04.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ×¾Ö�Îú´Ö “ÖÖë›êü�ú¸ü, 
µÖÖ“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ´ÖÖî. ¾ÖÖ�úÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-
26/‹²Öß-4185 Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¾ÖÖ´ÖÖ ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö ÆÓü²Ö›ìü, ¾ÖµÖ 
50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ¾ÖÖ�úÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃÖ´ÖÖÖÖÖ�Ö¸üüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 187/2021 �ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/ÁÖß �ëú¦êüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9325976675  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)²ÖÖ¸ü›üü :-×¤üÖÖÓ�ú 05.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 09.00 ŸÖê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¤ãü¬ÖÖ¾ÖÖ›üß ¿ÖêŸÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß•Öê-9239 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �Ö�Ö¯ÖŸÖ ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ÖÖ¤ü̧ êü, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ²ÖÖȩ̂ ü›ü�ÖÖ¾Ö 
ÖÖ¤ü̧ üß ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ²ÖÖ¸ü›ü üüü�Öã̧ üÖÓ 89/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüü/611 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  8208810448  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü :-×¤üÖÖÓ�ú 09.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ŸÖê 13.25 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´Ö¬Öã²ÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¬ÖÖê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹´Ö-4986 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¤ãü�Öì¿Ö ×¯Ö. ÃÖÖê̄ ÖÖÖ¸üÖ¾Ö ²Öã̧ ü›êü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×´ÖÃ¡Öß �úÖ´Ö, ¸üÖ. 
¿ÖÖÆãüÖ�Ö¸ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üüü�Öã̧ üÖÓ 661/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüü/1884 ´Öã̄ Ö›êüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  8421435353  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



 
4)»ÖÖêÆüÖüü :-×¤üÖÖÓ�ú 01.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 02.05.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî. 
¯ÖÖÓ�Ö¸üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‹»Ö-9842 Ø�ú´ÖŸÖß 
10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üß ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡ÔÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ. �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‹´Ö-5713 Ø�ú´ÖŸÖß 12,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß †¿ÖÖ ‹�ãú�Ö ¤üÖêÖ 
´ÖÖê ÃÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 22,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“µÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»µÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÖê̄ ÖÖÖ ³Ö�Ö¾ÖÖÖ¸üÖ¾Ö ²Öã¦ãü�ú, ¾ÖµÖ 50 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ×¿Ö�Ö�ú, ¸üÖ. ¯ÖÖÓ�Ö¸üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖ üüü�Öã̧ üÖÓ 187/2021 �ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/1754 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  7057524134  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :- 
¤êü�Ö»Öã̧ ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 15.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 15.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‡Ô²ÖÎÖÆüß´Ö ¯Ö¹ý�ÖÖ¾Ö“Öê ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öê 
¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ‹�úÖÖ£Ö �úÖë›üß²ÖÖ ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ŸÖã̄ Ö¿Öêôû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. 
¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»ÖÖ †ò™üÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹�êú-4229 ´Ö¬µÖê ²ÖÃÖãÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö †ò™üÖê  ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖ�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ ¾Ö ¬ÖÖê�úÖ¤üÖµÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ †ò™üÖê ¯Ö»Ö™üß �ú¹ýÖ 
´ÖµÖŸÖÖÃÖ �ÖÓ³Öß ü̧ •Ö�Ö´Öß �ú¹ýÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ ÃÖ¤ü̧ ü †ò™üÖê “ÖÖ»Ö�ú ÆüÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ¬ÖÖë›üµÖÖ²ÖÖ‡Ô 
‰ú±Ôú »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô ‹�úÖÖ£Ö ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêûü, ¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¾Ö ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ŸÖã̄ Ö¿Öêôû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üüüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüüüüüü �Öã̧ üÖ 428/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 338, 337, 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 66(1)/192 (†)´ÖÖê 
¾ÖÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß •ÖÖ¸üß�úÖê™êüüüûûüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9881141218  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)»ÖÖêÆüÖü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 00.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, •ÖãÖÖ »ÖÖêÆüÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ´ÖÓ¤üß¸üÖ“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ �Ö�Ö¯ÖŸÖß •Ö¾Öôû ŸÖÖ. 
»ÖÖêÆüÖ ü×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ÃÖÆüÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ŸÖß Ô̧ü™üüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 3990/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Öü/¸üØ¾Ö¦ü ¸üÖ•Öë¤ü �ú·Æêüûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüüüüü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüüü ü�Öã̧ üÖÓ 186/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüü/408 �ëú¦êüüü,  ´ÖÖê �Î  9730726378  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)�úÖë›ü»Ö¾ÖÖ›üß :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 00.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. •ÖÖê›ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ´ÖÓ¤üß¸ü �úÖë›ü»Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü 
×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Öšü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ŸÖß Ô̧ü™üüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 
Ö�Ö¤üß 23,900/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆüü/2407 ŸÖêÖÖŸÖ ´ÖÖÃÖ²Ö ²Öê�Öüûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
�úÖë›ü»Ö¾ÖÖ›üßüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �úÖë›ü»Ö¾ÖÖ›üßüüü ü�Öã̧ üÖÓ 106/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/2407 ²Öê�Öüüü,  ´ÖÖê �Î  9823627012  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)³ÖÖê�ú¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖế ÖšüÖ�ÖÖ ȩ̂ü»¾Öê Ã™êü¿ÖÖ •Ö¾Öôûß»Ö •ÖÓ�Ö»ÖÖŸÖ ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ü 
×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ŸÖßÖü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ —Ö®ÖÖ ´Ö®ÖÖüüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 6000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÃÖãµÖÔ�úÖÓŸÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß �úÖÓ²Öôêûüûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖê�ú¸üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüüü ü�Öã̧ üÖÓ 334/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüü/69 •ÖÖ¬Ö¾Öüüü,  ´ÖÖê �Î  9373304540  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾ÖÖ‘Öß ¸üÖê›ü �Ö›ü�ú¯Öã̧ üÖü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö †Öê̄ ÖÖ ×´Ö»ÖÖüüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1510/-
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖüü/2085ûüûü, ×¾Ö•ÖµÖ �ãú¸ǘ ÖµÖÖ ÖÓ¤êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 325/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüü/802 üü,  ´ÖÖê �Î  02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
  



6)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)´ÖÖÓ›ü¾Öß :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸üÖ´Ö•Öß ÖÖ‡Ô�ú ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™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 6630/-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/378 ˆ¤üµÖØÃÖ�Ö ¹ý¯ÖØÃÖ�Ö ¸üÖšüÖê›ü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ üüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖÓ›ü¾Ößüüü �Öã̧ üÖ 111/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1657 �ú¤ǘ Öüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 
9511212420   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)´Öã¤ü�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ›üÖê�Ö�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ×�Ö¼üß �Îêú¿Ö¸ü •Ö¾Öôû ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›üüü 
×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 2880/-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 ¯ÖÖêÖÖü/1196 †×¾ÖÖÖ¿Ö �ÖÖë×¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö ¯ÖÖÓ“ÖÖôû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
´Öã¤ü�Öê›ü üüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›üüüü �Öã̧ üÖ 162/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüüüü/1922 ¸ü‘Öã¾ÖÓ¿Ößüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9823081922  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
3)´Öã¤ü�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †Ó�Ö�ÖÖŸÖ ´ÖÖî. ´Öã�Ö™ü ŸÖÖ. 
´Öã¤ü�Öê›üüü ×•Ö.ü 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 1800/-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 ¯ÖÖêÆüü/2232, ´Ö¬Öã�ú¸ü ×¯Ö. ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ ü̧û, 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›ü üüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›üüüü �Öã̧ üÖ 161/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2187 †Ö»Öê¾ÖÖ¸üüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9158756087   Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
4)Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, “ÖÓ¦ǘ ÖãÖß »ÖÖÓ›ü�Öê µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ•Ö¾Öôû ¿Öê¾Ö�µÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß 
´ÖÖî. ¸üÆüÖ™üß ŸÖÖ.üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 
2040/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖü/2941û, ¯ÖḮ ÖÖ¤êü 
×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖȩ̂ êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö üüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öüüü �Öã̧ üÖ 85/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüüü/ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9011472277  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
5)»ÖÖêÆüÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. †Ö›ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•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 1680/-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 ¯ÖÖê�úÖòü/1014û ×¤ǖ Ö�ú †Ö¿ÖÖê�ú¸üÖ¾Ö �Öã¼êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüüüüüüüµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê »ÖÖêÆüÖ �Öã̧ üÖ 189/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1754 
ÃÖãµÖÕ¾ÖÓ¿Ößüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 7057524134  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
6)»ÖÖêÆüÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. •ÖÖ´Ö�ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•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 5100/-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 ¯ÖÖê�úÖòü/1014û, ×¤ǖ Ö�ú †Ö¿ÖÖê�ú¸üÖ¾Ö �Öã¼êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
»ÖÖêÆüÖüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê »ÖÖêÆüÖ �Öã̧ üÖ 188/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüüüü/1754 ÃÖãµÖÕ¾ÖÓ¿Ößüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 7057524134  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
7)¤êü�Ö»Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¾ÖßÖ ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ™Òòü¾Æü»ÃÖ ¯ÖÖÑ‡Ô™ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. 
¤êü�Ö»Öã̧ 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 2100/-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 ¯ÖÖêÖÖü/2478û, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ×¯Ö. �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü̧ üÖ¾Ö 
¯ÖÖÓ“ÖÖôûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ ü �Öã̧ üÖ 428/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/1198 �Óú¬ÖÖ ȩ̂üüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 02463-2551100  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
8)¤êü�Ö»Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¾ÖßÖ ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ™Òòü¾Æü»ÃÖ ¯ÖÖÑ‡Ô™ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. 
¤êü�Ö»Öã̧ 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 2100/-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 ¯ÖÖêÖÖü/2478û, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ×¯Ö. �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü̧ üÖ¾Ö 
¯ÖÖÓ“ÖÖôûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ ü �Öã̧ üÖ 429/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/1198 �Óú¬ÖÖ ȩ̂üüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 02463-2551100  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  



9)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖë›üÖ¸ü Æü¾Öê»Öß ŸÖê±ìú �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¿Ö™Ôü“µÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ 
•Ö¾Öôû ¯ÖÖÖ¯Ö™üß¾Ö¸ü ŸÖÖ. ×•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 ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖü/2306û, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß 
´ÖÖêÆüÖ¸üÖ¾Ö “ÖÓ“Ö»Ö¾ÖÖ›üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�ÖüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖ 663/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/2168 ¿Öê�Ö •ÖÖ¬Ö¾Öüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8999978576  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
10)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ÖÖ‡Ô�ú �úÖò»Öê•Ö“Öê �Óú´¯ÖÖ‰ú›ü ü ¾ÖÖò»Ö“Öê 
²ÖÖ•ÖãÃÖ  ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ×ÃÖ›ü�úÖê ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß 
ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1320/-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 ¯ÖÖêÖÖü/1230û, 
–ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü »Ö�´Ö�Ö¸üÖ¾Ö �Ö¾ÆüÖ�Ö�ú¸üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�ÖüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖ 660/2021 �ú»Ö´Ö 
65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüü/2255 �ú¾Öšêü�ú¸üüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9823182551  Æ êüü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ.  

7)×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 05.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ´ÖÖî. �úÖÓ�úÖ›üß ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖ. ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×¤ü»Öß¯Ö ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. �úÖÓ�úÖ›üß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü ÆüÖ †ŸÖß¾ÖéÂ™üß  
—ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÖêµÖÖ²ÖßÖ ×¯Ö�úÖ´Ö¬µÖê �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß Ö¤üß“Öê ²Öò�ú¾ÖÖò™ü¸ü ¯ÖÖ�Öß ×¿Ö¹ýÖ ×¯Ö�úÖ“Öê ¯Öã�ÖÔ ÖÖÃÖÖ›üß —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö ´Öã»Öß“Öê »Ö�Ö �úÃÖê �ú¸üÖ¾Öê µÖÖ 
Ø“ÖŸÖêŸÖ ¸üÖÆãüÖ ¿ÖêŸÖÖ ´Ö¬µÖê �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ ²ÖêÆüÖê¿Ö ¯Ö›ü»µÖÖÖê ŸµÖÖ“Öê ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖÖê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ¸ü�úÖ ü̧ß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ 
×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö¸üÖ“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ×¤ǖ Ö�ú ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �úÖ�úÖÓ›üß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü †Ö.´Öé. 78/2021 �ú»Ö´Ö 174 
×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß �Ö�Öê¿Ö ÆüÖêôû�ú¸üüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9420016330  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)´ÖÖÆãü¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 00.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´Öê›üß�ú»Ö ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ¯ÖãÃÖ¤ü ŸÖÖ. ¯ÖãÃÖ¤ü ×•Ö.ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôûü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �êú¿Ö¾Ö ¤êü¾Öß¤üÖÃÖ ×³ÖÃÖê, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. »Ö�Ö´ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü ÆüÖ �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ 
�úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ ´Ö ü̧�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ›üÖò. ÃÖÓ•ÖµÖ †�ÖÏ¾ÖÖ»Ö, ŸÖ±ìú ¾ÖÖ›Ôü ²ÖÖµÖ ×¾ÖÂÖÖ»Ö –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü �úÖÓ²Öôêû, 
¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ´Öê›üß�ú»Ö ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ¯ÖãÃÖ¤ü ŸÖÖ. ¯ÖãÃÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÆãü̧ üü †Ö.´Öé. 25/2021 �ú»Ö´Ö 
174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/79 ¸üÖšüÖê›üüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8999149220   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
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