
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú.  355/2021              ×¤üÖÖÓ�  : 24/09/2021 
1)�ú»Ö´Ö 380 “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)³ÖÖê�ú¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, µÖ¿Ö ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ›üÖòŒ™ü¸ü †ÃÖãÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¤ü¾ÖÖ�ÖÖµÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ �Ö¤üá †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ò̄ Ö»Ö †ÖµÖ ±úÖêÖ 11 �úÖôûµÖÖ ¸Óü�ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 
40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ™êü²Ö»Ö“Öê ›ÒüÖò̄ Ö ´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ›üÖò. ÃÖÖ‡ÔÖÖ£Ö �ÖÓ�ÖÖ¸üÖ´Ö 
¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Öîª�úßµÖ †×¬Ö�úÖ¸üß ¸üÖ. �ÖÓ¬Öê¾ÖÖ¸ü �úÖò»ÖÖß ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖê�ú¸üüüüüû �Öã̧ üÖÓ 355/2021 �ú»Ö´Ö 380, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1776 •ÖÖ¬Ö¾Öüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 
8605430645  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.20 ŸÖê ×¤ü. 18.09.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×•Ö. ¯Ö. �ëú¦üßµÖ 
¯ÖÏÖ£Ö´Öß�ú ¿ÖÖôûÖ ŸÖ¸üÖê›üÖ ²Öã. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü �ëú¦üßµÖ ¯ÖÏÖ£Ö´Öß�ú ¿ÖÖôûÖ ŸÖ¸üÖê›üÖ ²Öã. µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖôêû“Öê ´Öã�µÖÖ¬µÖÖ¯Ö�ú †ÃÖãÖ  
ŸµÖÖÓ“Öê ¿ÖÖôêû“Öê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê †Öò×±úÃÖ“Öê »ÖÖò�ú �úÖ¯ÖãÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ×Ö�ÖỐ Ö ¸ü•ÖßÃ™ü¸ü, ×™üÃÖß ²Öã�ú, ¾Ö 
™êü²Ö»Ö“Öê ›ÒüÖò̄ Ö´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»Öê ¿ÖÖôêû“Öê ŸÖßÖ ×¿ÖŒ�êú †ÃÖê ‹�ãú�Ö 750/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´Öã§êü´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ×¯Ö. 
¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ŸÖÖê›êü, ¾ÖµÖ 46 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ´Öã�µÖÖ¬µÖÖ¯Ö�ú ŸÖ¸üÖê›üÖ ²Öã. ¸üÖ. ´Ö�ÖÖ¯Öã̧ üÖ ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüüüû 
�Öã̧ üÖÓ 286/2021 �ú»Ö´Ö 380, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/2735 �ÖÓ¤üÖ¸êüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 8551059899  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)�Óú¬ÖÖ¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.00 ŸÖê 05.30  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ¸üÖê›ü  ´Ö¬µÖê 
´ÖÖî. Ö¾Ö¸Óü�Ö¯Öã̧ üÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹•Öß-8012 Ø�ú´ÖŸÖß 
15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ˆ�Ö»Öê, ¾ÖµÖ 57 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. Ö¾Ö¸Óü�Ö¯Öã̧ üÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 322/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/�Ö�ÖÖ“ÖÖµÖÔüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9422743440   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.45 ŸÖê 22.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß 
�Ñú™üßÖ“Öê ¯ÖÖ�úâ�Ö ´Ö¬ÖãÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯»Öò™üßÖÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/ŒµÖã-2646 
Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×¾Ö¯ÖßÖ µÖ´ÖÖ•Öß ¸üÖšüÖê›ü, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
‹ÃÖ ™üß ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû (´Öê�òúÖß�ú) ¸üÖ. �Öã¹ýÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü üüü�Öã̧ üÖÓ 672/2021 �ú»Ö´Ö 
379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/2158 ³ÖÖêÃÖ»Öêüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 7620567520   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
3)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ŸÖê 17.30  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×›ǘ ÖÖ™Ôü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê 
ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‡Ô-7556 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¿Öê�Ö Ö‡Ố Ö 
¿Öê�Ö ¸üÃÖã»Ö, ¾ÖµÖ 47 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×´ÖÃ¡Öß�úÖ´Ö Æü¤ü�ÖÖ¾Ö Æü. ´Öã. ²Ö¸ü�úŸÖ¯Öã̧ üÖ ¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 315/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/926 �úôû�Öêüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 
9657533899   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 



 
3)”ûÖê™üÖ ÆüÖŸÖßü “ÖÖȩ̂ üß :- 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30  ŸÖê ×¤ü. 21.09.2021 “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ü²Ö�úß™ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü, ¤ãü¬Ö›êü†¸üß ŸÖê œü¾Öôêû �úÖòÖÔ̧ ü ¸üÖê›ü ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ”ûÖê™üÖ ÆüÖŸÖß ¾ÖÖÆüÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-04/‹±ú›üß-1309 
Ø�ú´ÖŸÖß 1,50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ›êü �ú¹ýÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ²Ö�úß™ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ •Ö¾Öôû ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê 
“ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¸êü¿Ö´ÖÖ•Öß ´ÖÖ×�Ö�ú¸üÖ¾Ö ´ÖÖȩ̂ êü, ¾ÖµÖ 64 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. •ÖÖê¿Öß ÃÖÖÓ�Ö¾Öß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üüü�Öã̧ üÖÓ 673/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/2240 
¾µÖ¾ÖÆüÖ ȩ̂üüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9823827173   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)“ÖÖȩ̂ üß :- 
1)»ÖÖêÆüÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú »ÖÖêÆüÖ µÖê£Öê »Ö‘Ö¾Öß �ú¹ýÖ ¯ÖãÆüÖ ²ÖÃÖ´Ö¬µÖê “ÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¿Ö™üÖÔ“Öê 
›ü¾Öß�ú›üß»Ö ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö Ö�Ö¤üß 1,00,000/-¹ý¯ÖµÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß Ö•Ö¸ü “Öã�ú¾ÖæÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´Ö¬Öã�ú¸ü ´ÖÖ×�Ö�úÖ ¯ÖÖÓ“ÖÖôû, ¾ÖµÖ 
69 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. Öôû�Öê, �Ö»»Öß �Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üûü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüüü �Öã̧ üÖÓ 
192/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Öü/¿Öê�Öüüûüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9923670999 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ŸÖê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ȩ̂üÃ™ü ÆüÖ‰úÃÖ ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ¸êüÃ™ü ÆüÖ‰úÃÖ ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü µÖê£Öß»Ö �Ñú™üßÖ¾ÖÖ¸ü “ÖÆüÖ ×¯Ö�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ¾Ö ŸÖê “ÖÆüÖ ×¯Ö‰úÖ ȩ̂üÃ™ü ÆüÖ‰úÃÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö 
×ÃÖ´Öë™ü“Öê ÃÖß™ü¾Ö¸ü �òú¸üß²Öò�Ö ´Ö¬µÖê ¾ÖÓ“ÖßŸÖ ²ÖÆãü•ÖÖ †Ö‘ÖÖ›üß ÖÖ¾ÖÖ“Öê »Öê™ü¸ü¯Öò›ü ¾Ö 500/-¹ý ¤ü¸üÖ“µÖÖ 4 ÖÖê™üÖ ‹�ãú�Ö 2000/-¹ý¯ÖµÖê �òú¸üß²Öò�ÖÃÖÆü 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †Ö–ÖÖŸÖ “ÖêÖ™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê.ü ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö ²Öôêû, ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖê¾Ö�ú ¸üÖ. 
�éú¯ÖÖÖ�Ö¸ü ŸÖ¸üÖê›üÖ ²Öã. ŸÖÖ.ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üûü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 355/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/2282 ‡Ô²ÖÎÖÆüß´Öüûüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9834537582  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)ŸÖÖÓ²µÖÖ“Öß ŸÖÖ¸ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
� Óú¬ÖÖ¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 23.09.2021 “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ‡×²Ö¾ÖÖ ü̧ µÖÖÓ“µÖÖ 

¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖî. ²ÖÖ“ÖÖê™üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.ü üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ´Ö.¸üÖ. ×¾Ö. ¾Öß. �Óú¯Ö�Öß“Öê 25 �êú ¾Æüß ›üß¯ÖßŸÖß»Ö 30 ×�ú»ÖÖê  
ŸÖÖÓ²µÖÖ“Öß ŸÖÖ¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¡µÖÓ²Ö�ú Æü̧ üß ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ú×ÖÂšü ŸÖÓ¡Ö–Ö 
´Ö. ¸üÖ. ×¾Ö. �Óú¬ÖÖ¸ü †Ö¸ü-1 ¸üÖ. ²ÖÖ“ÖÖê™üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üûü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 323/2021 �ú»Ö´Ö 
379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/�Ö�ÖÖ“ÖÖµÖÔüüüûüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9422743440  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
� ãÓú™æü¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ‘ÖãÓ�Ö¸üÖôûÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 Æüß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ¯ÖÆüß»Öß ²ÖÖµÖ�úÖê †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖß“Öê ¾Ö ¯ÖÖê™ü�Öß“Öê ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ 
†Ö¸üÖê̄ Öß ²ÖÖ‡ÔÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿Ö™Ôü ¬Ö¹ýÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß. ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß �ÎÓú 2 µÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ˆ•Ö¾ÖÖ ÆüÖŸÖ ¬Ö¹ýÖ ×¯Öôû»Öê ŸµÖÖ´Öãôêû ×±úµÖÖÔ¤üß 
•Ö´ÖßÖß¾Ö¸ü ¯Ö›ü»ÖêÖê ˆ•Ö¾Öê ÆüÖŸÖ ±òúŒ“Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 3 µÖÖÓÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖÖê¾Ö¸ü ¯ÖÖµÖ ×¤ü»ÖÖ. ¾Ö ›üÖêŒµÖÖ»ÖÖ ¾Ö �ú¯ÖÖôûÖ»ÖÖ 
²ÖÖê�ú¸ü»µÖÖÖê �ú¯ÖÖôûÖ“Öê ¸üŒŸÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê. ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 4 ×ÆüÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ³Ö�Ö¾ÖÖÖ ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö 
œü�Öê, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ‘ÖãÓ�Ö¸üÖôûÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû �ãÓú™æü̧ üüüü �Öã̧ üÖÓ 203/2021 �ú»Ö´Ö  
325,  323, 504, 506,  34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/1181 �ãú´Ö ȩ̂üüûüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 8208788324  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

 
  



7)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
³ÖÖê�ú¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.07.2017 ŸÖê ×¤ü. 20.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, Ã™êü™ü ²ÖÑ�ú †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ †×¿Ö�ÖßŸÖ ¯Ö�ÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘Öê¾ÖãÖ ²Ö“ÖŸÖ �ÖÖŸµÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ²ÖÖÖ¾Ö™ü ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
ÖÓ²Ö¸ü ²ÖÑ�ú“µÖÖ †�úÖ‰Óú™ü»ÖÖ ¤êü¾ÖãÖ ±úÖêÖ ¯Öê �ú¹ýÖ ÃÖÖ›êüŸÖßÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ˆ“Ö»Ö �ú¹ýÖ ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �Ö�Öê¿Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö 
�ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 74 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. »Ö�Öôãû¤ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú ü̧üüü �Öã̧ üÖ. 
353/2021 �ú»Ö´Ö 420, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ¯ÖÖ™üßüû,ü ǘ ÖÖê.�Îú. 
9850550670   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

8)¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
´ÖÖÖšüÖü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 23.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“µÖÖ ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî. ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ´ÖÖôû ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö üü 

×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüê µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“Öê £Ö�úßŸÖ ¾Öß•Ö ²Öß»Ö Ö ³Ö¸ü»µÖÖÖê ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö•Ö �úÖêŒ¿ÖÖ ŸÖÖê›üŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö ü̧Öê̄ Öß �ÎÓú ‹�ú µÖÖÖê µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÃÖ ¬ÖŒ�úÖ²ÖãŒ�úß �ú¹ýÖ ¾Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß. †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú ¤üÖêÖ µÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ÆüÖŸÖÖÖê 
¯ÖÖšüß¾Ö¸ü ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öß �ÖÖ›üß †Ö›ü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß 
×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÏ¤üß¯Ö ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ÖÖ¾Ö ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß �ú×ÖÂ™ü †×³ÖµÖÓŸÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖŸÖ¸ü�Ö �Óú¯ÖÖß ¸üÖ. ÖÖ»ÖÓ¤üÖ  
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖÖšüÖüüüüü �Öã̧ üÖ 122/2021 �ú»Ö´Ö 353, 332, 341,504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ×“Ö¼êü¾Ö¸üüû,üü  ´ÖÖê.�Îú. 9834634149   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :- 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 23.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 06.00 ŸÖê 06.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ³ÖÖê�ú¸ü ±úÖ™üÖ ŸÖê ³ÖÖê�ú¸ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ 
´ÖÓ¤üß¸üÖ“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ´ÖÖêÆǘ ´Ö¤ü ¸ǘ Ö•ÖÖÖ ×¯Ö. ´ÖÆǘ Ö¤ü ¿Ö¸üß±ú, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì,  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¾Öî¿ÖÖ»Öß ×²ÖÆüÖ¸ü Æü. ´Öã. ³ÖÖê�ú¸ü ±úÖ™üÖ ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö ±úÖȩ̂ üÛ¾Æü»Ö¸ü ¾ÖÖÆüÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-22/‹‹´Ö-
8644 “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê †Ö¯Ö»Öê ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖ�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ ¾Ö ¬ÖÖê�úÖ¤üÖµÖ�ú ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ´ÖµÖŸÖÖÃÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß 
¬Ö›ü�ú ×¤ü»µÖÖÖê ÃÖ¤ü¸ü ´ÖµÖŸÖ ´ÖêÖ ¸üÖê›ü“µÖÖ ²ÖÖ•Öã“µÖÖ �Ö›üµÖÖŸÖ ¯Ö›ãüÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖÖê»ÖÖ ¾Ö ›üÖêŒµÖÖ»ÖÖ •Ö²Ö¸ü ´ÖÖ¸ü »ÖÖ�ÖãÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü †»Öß †ÃÖ¤ü̧ ü ×¯Ö. †²¤ãü»Ö �Ö±úÖ�ú, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ™üÖµÖ ü̧ 
¯ÖÓŒ“Ö¸ü ¤ãü�úÖÖ ¾ÖÖ›Ôü �ÎÓú 11 †. �úÖê¾ÖÖÆüß †Ö²ÖÖ²Ö�ú¸ǖ Öã̧ ü ¾Öî¿ÖÖ»Öß ×²ÖÆüÖ¸ü Æü. ´Ö ã. “ÖãÖÖ³Ö™üß �Ö»»Öß ¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü �Öã̧ üÖ 267/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß †Ö�Ö»ÖÖ¾Öêüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9767777884  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

10)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 23.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×•Ö»ÖÖÖß ´Ö“ÖÕ™ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 
1350/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆüü/436, ‹�úÖÖ£Ö ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö ´ÖÖê�ú»Öê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
ÖÖÓ¤êü›üüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü ü�Öã̧ üÖÓ 235/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüü/1988 ´ÖÖÖê�ú¸üüüüü,  ´ÖÖê �Î  9767002111  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 23.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‹ÃÖ ¯Öß ²ÖÖ¸ü ²ÖÖ±úÖÖ ¯ÖÖò‡Õ™ü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö üŒ»ÖÖê•Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1300/-
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆüü/436, ‹�úÖÖ£Ö ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö ´ÖÖê�ú»Öê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ÖÖÓ¤êü›üüüüüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü ü�Öã̧ üÖÓ 236/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/1988 
´ÖÖÖê�ú¸üüüüü,  ´ÖÖê �Î  9767002111  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 



3)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 23.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.25 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤üÖŸÖÖ¸ü “ÖÖî�ú ²ÖÖ•Öß ´ÖÓ›ü‡Ô ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸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�Ö üÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1340/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö 
•Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆüü/1639, ÃÖÓ•ÖµÖ ÖÆãü¸üÖ¾Ö ´ÖãÓœêü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü ü�Öã̧ üÖÓ 354/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/847 �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüüüüü,  ´ÖÖê �Î  
9322995681  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 23.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖÓ¬ÖßÖ�Ö¸ü ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý“µÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ 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¸ü̧ üßŸµÖÖ ÁÖß¤êü¾Öß üÖÖ¾ÖÖ“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»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖüü/1138, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ŸÖê»ÖÓ�Öü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüüüüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü ü�Öã̧ üÖÓ 287/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/591 
ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêüüüüüü,  ´ÖÖê �Î  8412879395  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
5)²ÖÖ¸ü›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 23.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖ¸ü›ü ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�úÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ‡Ó¤üß¸üÖÖ�Ö¸ü ´Ö¬µÖê •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú 
¸üÖê›ü“µÖÖ �ú›êü»ÖÖ ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö üÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ 
¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 5340/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß ÃÖã³ÖÖÂÖ �µÖÖÖ²ÖÖ•Öß ¾ÖÖÖÖêôêûü, 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ²ÖÖ¸ü›üüüüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ²ÖÖ¸ü›üüü ü�Öã̧ üÖÓ 90/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüüüü/611 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüüüüü,  ´ÖÖê �Î  8605150156  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

11)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖôû™êü�ú›üß �Öãºþ«üÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1440/-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/2166üüüü, ¤üÖ¸üÖÃÖßê�Ö ×¯Ö. »Ö”û´ÖÖ•Öß ¸üÖšüÖê›ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü �Öã̧ üÖ 288/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/1724 ¯ÖÖÓ“ÖÖôûüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 
9423437844  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

2)³ÖÖê�ú¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÃÖÃ™Ñü›ü ¸üÖê›ü »Ö�ÖŸÖ ×™üÖ¿Öê›ü“µÖÖ ¿Ö™ü̧ ü ´Ö¬µÖê ³ÖÖê�ú¸üü 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 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 ÃÖã̧ êü¿Ö �ÖÖë×¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö ÁÖß´ÖÓ�Ö»Öêü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üûüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üü �Öã̧ üÖ 354/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/2138üüüüüüü,  
´ÖÖê.�Îú. 9552500871  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

12)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤ü. 23.09.2021 “Öê 05.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»ÖêÖ�Ö¸ü 
�òúÖ»Ö ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖ¸üßŸÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö �Ö¾ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê Ö�Ö¸ü �òúÖ»Ö ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›ü ÆüßÖê 
�úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖ�ú›üß ±úôûß»ÖÖ Ã�úÖ¯ÖÔÖê �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö ü̧ ¤êü�ÖÖ¸ü 
¯ÖÏ�úÖ¿Ö ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö �Ö¾ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ÃÖÖ¾Öß¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»ÖêÖ�Ö¸ü �òúÖ»Ö ¸üÖê›ü  ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üü†Ö.´Öé. 44/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/926 �úôû�Öêüüüüü,ü  ´ÖÖê.�Îú. 
9923027926   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

13)�ÖÓ›ü�Öß :- 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.15  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †ÖµÖã¾Öì¤üß�ú �úÖò»Öê•Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †Öêôû�Öß“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘Öê¾ÖãÖ ‹�ú »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �ÖÓ›ü�Öß ´ÖÖ�ÖßŸÖ»Öß Ö ×¤ü»µÖÖÃÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¾Ö ²Ö»ÖÖŸ�úÖ¸üÖ“Öß �êúÃÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß 
×¤ü»Öß. ¯ÖÓ“ÖÖÃÖ´Ö�Ö ÃÖÖ¯ÖôûÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ 50,000/-¹ý¯ÖµÖê •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖÖÖÖ ¯Ö�ú›ü»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ´Ö×ÖÂÖ ¸üŸÖß»ÖÖ»Ö �Ö›üßµÖÖ, ¾ÖµÖ 43 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ÃÖÖế Öê¿Ö �úÖò»ÖÖß ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý»Ö ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ. 341/2021 �ú»Ö´Ö 386 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´Ö¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/´ÖãÓœêü ´Öò›ü´Öúüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9168183023  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
                                                                                          ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 



 


