
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 479/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 13/10/2021 
1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

Æü¤ü�ÖÖ¾Öüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 09.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 02.00 ŸÖê 03.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖ¯ŸÖß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ¯ÖŸÖß ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖêµÖÖ²ÖßÖ“Öê ¸üÖÃÖ �úÖœü�µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖÖ�ú›êü �Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ‘Ö¸üÖ“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö 
ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ †ÖŸÖß»Ö �ú¯ÖÖ™üÖ“Öê »ÖÖò�ú ŸÖÖê›ãüÖ ÃÖÖêµÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ�ÖßÖê ¾Ö Ö�Ö¤üß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,32,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹¾Öê•Ö “ÖÖê¹ýÖ 
Öê»ÖÖ. ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖÛÃ£ÖŸÖß ÛÃ£Ö ü̧ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ´Ö¸üÖêŸÖß Ö£Öã̧ üÖ´Ö ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ÃÖÖ¯ŸÖß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖ280/2021 �ú»Ö´Ö 454, 380, 
³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/ÁÖß ±úÖê»ÖÖÖßüûüúü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9673147307   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

×�úÖ¾Ö™ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.00 ŸÖê 04.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ³Ö�ÖŸÖØÃÖ�ÖÖ�Ö¸ü ×�úÖ¾Ö™ü µÖê£ÖãÖ ¤ü¢ÖÖ »Ö�´Ö�Ö †Ö›êü 
µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖüü �Óú¯Ö�Öß“Öß Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¿Öê�Ö µÖ»Ö¯¯ÖÖ Ø“Ö“ÖÖê»Ö�ú¸ü, ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¸üÖ•Ö�Ö›ü ŸÖÖÓ›üÖ 
ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™ü üüü�Öã̧ üÖÓ 325/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüü/ü2440 »Ö�Öãôêûüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9850914021  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)“ÖÖȩ̂ üß :- 
×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00  ŸÖê ×¤ü. 12.10.2021 “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �Ö�Ö¯ÖŸÖß ´ÖÓ¤üß¸ü ŸÖ»ÖÖ¾Ö 

×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö �úÖê�ÖßŸÖß¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ´ÖÓ¤üß¸ü ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ¤üÖÖ ¯Öê™üß´Ö¬Öß»Ö †Ó¤üÖ•Öê 
3,000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü †Ö×�Ö ¾ÖÖµÖ¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 23,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß �Ö•ÖÖÖÖ ¸üÖ¬Öê¿µÖÖ´Ö “ÖÖµÖ»Ö, ¾ÖµÖ 39 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖÓ¤üß¸ü �ú´Öê™üß ÃÖ¤üÃµÖ ¸üÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤ü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüüüü �Öã̧ üÖÓ 236/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/1769 
“ÖÖê»Öêüüûü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9765887150  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ŸÖê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¯ÖÖ»ÖßÖ�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÖ‰ú µÖÖÓÖÖ �Ö»»ÖßŸÖß»Ö ¤êü¾Öß ´ÖÓ›üôûÖ�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß ÖÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖã ŸµÖÖÖÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �úÖ 
�êú»Öß †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1, 2 µÖÖÓÖß ¯Ö�ú›ãüÖ †Ö ü̧Öê̄ Öß �ÎÓú 3 µÖÖÓÖß ŸµÖÖ“Öê •Ö¾Öôûß»Ö ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü ²»Öê›üÖê 
´ÖÖÖê¾Ö¸ü ˆ•Ö¾µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ �ÖÖ»ÖÖ¾Ö¸ü, ›üÖ¾µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ, ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü �úÖÖÖ“Öê ¾Ö¸ü ´ÖÖ ü̧ÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �êú»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ›üÖ¾Öê ÆüÖŸÖÖ“Öê 
�ú¸Óü�Öôûß¾Ö¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖü�Ö¸ü �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü »ÖÖëœêü, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Öê™ü̧ ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ¯ÖÖ»ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öêü 
×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüüü �Öã̧ üÖÓ 348/2021 �ú»Ö´Ö  336, 323, 504, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö  �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê×Öüüü/ÁÖß �úÖÓ²Öôêûüüüüûüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9823031227   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

5)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ü:ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 10.06.2021 ŸÖê ×¤ü. 02.07.2021 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ×¤ü. 15.09.2021 ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖêê, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß 
�éúÂ�ÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ˆ¤ü�Öß¸üü ×•Ö. »ÖÖŸÖã̧ ü, Æü. ´Öã. ´ÖÖÆêü̧ üß ‹Ö›üß-41 •ÖµÖ³Ö¾ÖÖÖß Ö�Ö¸ü ×ÃÖ›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã ×¤üÃÖÖµÖ»ÖÖ “ÖÖÓ�Ö»Öß ÖÖÆüßÃÖ. ŸÖã †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ ÖÖÆüßÃÖ †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ÖÖî�ú¸üß �ú¸üßŸÖÖ ¯ÖÖ“Ö »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê 
ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸ü¾Ö¹ýÖ ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ, ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú  ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ¯ÖîÃÖê ÖÖÆü 
†Ö�Ö»ÖßÃÖ ŸÖ¸ü ŸÖã»ÖÖ �Ö¢Ö´Ö �ú¸üŸÖÖê ´Æü�ÖãÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß.  ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 30 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 736/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/1230 �Ö¾ÆüÖ�Ö�ú¸üüüüüûüüü, ´ÖÖê �Î  02462-226373  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



6)†¯Ö‘ÖÖŸÖ:- 
1)´ÖÖÆãü¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 10.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ×Æü¾Öôû�Öß ™üß ¯ÖÖÑ‡Õ™ü ¾Öôû�ÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ üü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¸üÖ•Öã ×¾Ö�Îú´Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 46 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. †ÖÂ™üÖ ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ŸµÖÖ“Öê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-34/²Öß•Öß-6829  “µÖÖ “ÖÖ»ÖÖ�úÖÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖÖê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ 
“ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ´ÖµÖŸÖÖÃÖ ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ ŸµÖÖ“Öê ´ÖéŸµÖãÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üü ¤ãü�ÖÖÔØÃÖ�Ö �úÃÖôûØÃÖ�Ö ¸üÖšüÖê›ü, ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯Öë™ü̧ ü ¸üÖ. †ÖÂ™üÖ ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖÆãü̧ üü �Öã̧ üÖ 124/2021 �ú»Ö´Ö 279, 304(†) 
³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ¯Ö¾ÖÖ¸üüüû,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9823290456   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ³ÖÖê�ú¸ü ±úÖ™üÖ ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¿Öã³ÖÖÓ�Öß ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖ ì, ¸üÖ. ³ÖÖêÃÖ»Öế ÖôûÖ ¸üÖ¬Öß�úÖ ¸üÖê›ü ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×Æü †Ö¯Ö»Öß 
†Ö¾Öë•Ö¸ü ´ÖÖê ÃÖÖ  �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-11/ÃÖß‹-1447  ¾Ö ü̧ ²ÖÃÖãÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê  ™Ñü�ú¸ü �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-12/‹™üß-6957 »ÖÖ 
¯ÖÖÃÖ �ú¹ýÖ ¯Öãœêü �Öê»Öß †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖÖê ³Ö ü̧¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ´ÖµÖŸÖÖÃÖ ´ÖÖê 
ÃÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ ¬Ö›ü�ú ×¤ü»µÖÖ´Öãôêû ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¹ýÖ ™Ñü�ú¸êü“Ö ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê“Öê ™üÖµÖ¸ü ‘ÖÖ»ÖãÖ ×ŸÖ“Öê ´ÖéŸµÖãÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü 
�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üü ´Ö×ÖÂÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ±ú¸üÖÓ¤êü, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Ö™üáÃ™ü ¾Ö ¸üÖµÖ›ü̧ ü ¸üÖ. †Ö—ÖÖ¤üÖ�Ö¸ü ¿ÖÖÆãǖ Öæ̧ üß ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ŸÖÖ. ×•Ö. 
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü �Öã̧ üÖ 287/2021 �ú»Ö´Ö 279, 304(†) ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß †Ö�Ö»ÖÖ¾Öêüüû,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9767777884  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¹ýÛŒ´Ö�ÖßÖ�Ö¸ü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•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 ×ŸÖ Ô̧ü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 55,570/-
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆü/1077, ´ÖÖÖê•Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÃÖ»Öê�ú¸üüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüü ü�Öã̧ üÖÓ 239/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆüüüüüüü/1530 �úÖ¸üÖ´ÖãÓ�Öêüüüüüü,  ´ÖÖê �Î  9421294109  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öã̧ üÖ ¸êü»¾Öê ×²ÖÎ•Ö •Ö¾Öôû ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ ´Ö¬Öã̧ ü ´ÖÖòÖâ�Öü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 
1540/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2543üüüüü, Æü²Öß²Ö •Ö²ÖÖ¸ü “ÖÖ‰úÃÖ, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü ü�Öã̧ üÖÓ 262/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1623 
×²ÖÃÖÖ›êüüüüüüü,  ´ÖÖê �Î  8007239289  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾Ö›ü�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö †ÖÁÖ´Ö“Öê ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ 
Ø»Ö²ÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ �ÖÖ»Öß ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü “ÖÖ ü̧ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ×ŸÖ Ô̧ü™üü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  
•Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2230/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¿Öê�Ö •ÖÖ¾Öê¤ü 
¿Öê�Ö ¿Ö²²Öß¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü ü�Öã̧ üÖÓ 740/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/2306 “ÖÓ“Ö»Ö¾ÖÖ›üüüüüüüü, ´ÖÖê �Î  9730192361  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4)×²Ö»ÖÖê»Öß :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÆüÖÖã́ ÖÖÖ �úÖò́ ¯Ö»ÖêŒÃÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ 
×²Ö»ÖÖê»Öß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß  ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¯ÖÖ“Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ×ŸÖ¸Ôü™üü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ 
¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2580/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Ö î̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÃÖÖµÖ»ÖÖê ´Öê¤ǘ Ö¾ÖÖ¸üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
×²Ö»ÖÖê»Ößü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Ößüü ü�Öã̧ üÖÓ 200/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/2542 ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêûüüüüüüüü, ´ÖÖê �Î  9822172300  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
5)³ÖÖê�ú¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖÖ�Ö¸ü ²Öã¬¤ü×¾ÖÆüÖ¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê Ø³ÖŸÖß»Ö�ÖŸÖ ³ÖÖê�ú¸ü 
ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ŸÖßÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ —Ö®ÖÖ ´Ö®ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1900/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆü/1776üü, ×¤ü»Öß¯Ö �ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö 
•ÖÖ¬Ö¾Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüü ü�Öã̧ üÖÓ 378/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1776 •ÖÖ¬Ö¾Öüüü,  ´ÖÖê �Î  02467-222623  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



6)´ÖÖÓ›ü¾Öß :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 08.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÎúÖÓŸÖß“ÖÖî�ú ´ÖÖÓ›ü¾Öß ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ×´Ö»ÖÖ ¾Ö ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 
3100/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´Ö¯ÖÖêÖÖü/1366, ÃÖÖî. ´ÖÖ»ÖÖ ¯Ö¸ü¿Öã̧ üÖ´Ö �úÖÖ�êú, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Ößü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Öß ü�Öã̧ üÖÓ 122/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüüüü/1657 �ú¤ǘ Öüüü,  ´ÖÖê �Î  7218242057  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)¤êü�Ö»Öã̧ üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �Ö¾ÖÓ›ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖÓ›üÖü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 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 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 ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß�úÖÓŸÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö ´ÖÖȩ̂ êüü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê  
¤êü�Ö»Öã̧ üü �Öã̧ üÖ 477/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/2332 ¯Ö»»Öê¾ÖÖ›üüûüüü, ´ÖÖê.�Îú. 
9821159844  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖê ÖÖµÖ�ÖÖ ¬Ö. •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö Ø“Ö“ÖÖê»Öß 
±úÖ™üÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 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 
1920/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê  ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡ÔÖ ´ÖÖê. ÃÖÖ.�Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-16/‡ÔÃÖß-9370 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000 “Öß ¾Ö¸ü 
¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê�úÖò/2177üü, ÃÖã³ÖÖÂÖ ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ�Ö»Ö,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 241/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüü/2298 �úÃÖ»ÖÖê›üüüûüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9689598742  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
3)¤êü�Ö»Öã̧ üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �Ö¾ÖÓ›ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖÓ›üÖü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 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 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 ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¸ü¾Öß �êú¸ü²ÖÖ•Öß ´ÖãÓ›êüüü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê  
¤êü�Ö»Öã̧ üü �Öã̧ üÖ 483/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/2332 ¯Ö»»Öê¾ÖÖ›üüûüüü, ´ÖÖê.�Îú. 
9821159844  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
4)¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯Öë™êü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû ´ÖÖî. †Ö¤ǘ Ö¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Ößüü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü 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 11,520/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ´ÖÖê ÃÖÖ �ÎÓú. ‹´Ö‹“Ö-26/‹²Öß-5066 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö¸ü ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê�úÖò/2538üüü, ¾µÖÓ�ú™ü ÆüÖ�Ö´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ²ÖÖê›ü�êú, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüü �Öã̧ üÖ 221/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüü/ÁÖß ‡Ó�Öôêûüüûüüü, 
´ÖÖê.�Îú. 7066981443   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
5)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾Ö�Ôú¿ÖÖò̄ Ö ŸÖê †Ö¿ÖÖê�úÖ�Ö¸ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¯ÖÖ�µÖÖ“µÖÖ 
™üÖ�úß•Ö¾Öôû ¾ÖÖ‡ÔÖ ¿ÖÖò̄ Ö •Ö¾Öôû ²ÖÖ•Öã»ÖÖ •ÖÖ�ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß 
¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1600/-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×Ö/ÁÖß 
¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Öú, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖ 348/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/81 ²ÖÓ›êü¾ÖÖ¸üüüûüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9923103778  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
6)¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ×•Ö�ÖôûÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¬Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 6000/-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 ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß †¿ÖÖê�ú ´ÖÖ×�Ö�ú¸üÖ¾Ö ‡Ó�Öôêûú, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüüüüüü üüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüüü �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/2441 †Ö›êüüüüûüüü, ´ÖÖê.�Îú. 
9923592441   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 
 



7)¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. Ö¸üÃÖß ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¬Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 3520/-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 ¯ÖÖêÖÖ/2441, ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ´ÖÖ�Ö¾ÖÖ›êüûú, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüüü 
�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/1331 Ø¿Ö¤êüüüüûüüü, ´ÖÖê.�Îú. 
9552514548   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
8)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †ÖÓ²ÖÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ, ¤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×Ö/ÁÖß †×Ö¹ý¬¤ü ÃÖÖê̄ ÖÖÖ¸üÖ¾Ö �úÖ�ú›êüüûú, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüü 
�Öã̧ üÖ 310/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/1334 •ÖÖ¬Ö¾Öüüüüûüüü, ´ÖÖê.�Îú. 
9923078806   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
9)�Óú¬ÖÖ¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ó²Öã»Ö�ÖÖ ŸÖê ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö (×Ö) •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ›üÖÓ²Ö¸üß ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
Ã¾Ö¸üÖ•Ö ÆüÖò™êü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü �Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü 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 1980/-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�úÖò/529, 
ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö •ÖãÖê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üûüüü �Öã̧ üÖ 343/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/1959 ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸êüüûüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9604333256  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

9)¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´ÖéŸµÖã :- 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.40 ŸÖê 18.30  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖÖ‡ÔÖÖ£Ö ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ‡Ó�Öôêû, ¾ÖµÖ 15 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. ´ÖÖ×�Ö�úÖ�Ö¸ü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ×´Ö¡ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¯ÖÖêÆü�µÖÖÃÖÖšüß ¬ÖÖÓ•ÖµÖ “Ö¾ÆüÖ�Ö µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×Æü¸üßŸÖ ¯ÖÖêÆü�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×¾Ö×Æü¸üßŸÖ ˆ›üß ´ÖÖ¸ü»Öß 
†ÃÖŸÖÖ ŸÖÖê ×¾ÖÆüß¸üß“µÖÖ  ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö ‡Ó�Öôêû, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÆüÖò™êü»Ö 
“ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. ´ÖÖ×�Ö�úÖ�Ö¸ü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüüüü †Ö.´Öé. 19/2021 �ú»Ö´Ö 
174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüü/ÁÖß ²ÖÖ“ÖÖ¾ÖÖ¸üüüüüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9637320355  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
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