
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü   
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú.  472/2021           ×¤üÖÖÓ�  :   07/10/2021 
1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öû ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 05.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, µÖã •ÖµÖ ¤ãü�ÖÖÔ ²ÖßµÖ¸ü ²ÖÖ¸ü ¬ÖÖê�ÖÖ¾Ö “ÖÖî�ú ŸÖÖ. ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖ¸ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê µÖã •ÖµÖ ¤ãü�ÖÖÔ ²ÖßµÖ ü̧ ²ÖÖ¸ü ¬ÖÖê�ÖÖ¾Ö “ÖÖî�ú µÖê£Öê ²ÖÖ¸ü´Ö¬µÖê •ÖÖ¾ÖãÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß»ÖÖ �ÖÓ•Ö¸ü ¾Ö ×¸ü¾ÖÖò»Ö¾Æü¸ü ÃÖÖ¸ü�µÖÖ ×¤üÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¾ÖÃŸÖã“ÖÖ ¬ÖÖ�ú ¤üÖ�Ö¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê Ö�Ö¤üß ¹ý¯ÖµÖê ŸÖßÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ¾Ö ×¾Ö¤êü¿Öß ×ÃÖ�ÖÖ¸êü™ü 
¯ÖÖò�êú™ü ¾Ö �úÖ�Ö¤ü¯Ö¡Öê †ÃÖê ‹�ãú�Ö 24,480/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ö ê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †¹ý�Ö †¿ÖÖê�ú ¸üÖ�Öê¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. µÖÖµÖÖ�Ö¸ü ¾ÖÃÖ¸ü�Öß ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öû �Öã̧ üÖÓ 710/2021 �ú»Ö´Ö 392, 
34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÆüÖêôû�ú¸üüüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 8888098010  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 05.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ŸÖê 20.45 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¹ý¯ÖÖ �ÖêÂ™ü ÆüÖ‰úÃÖ ²ÖÖ¸ü †ò�›ü ¸êüÃ™üÖò̧ Óü™ü 
¾ÖÃÖÓŸÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖ¸ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¹ý¯ÖÖ �ÖêÂ™ü ÆüÖ‰úÃÖ ²ÖÖ¸ü †ò�›ü ȩ̂üÃ™üÖò̧ Óü™ü ¾ÖÃÖÓŸÖÖ�Ö¸ü µÖê£Öê 
²ÖÖ¸ü´Ö¬µÖê •ÖÖ¾ÖãÖ �ÖÓ•Ö¸ü“ÖÖ ¬ÖÖ�ú ¤üÖ�Ö¾ÖãÖ ›ÒüÖ¾Æü¸ü ´Ö¬ÖãÖ Ö�Ö¤üß 17 ŸÖê 18 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ¤üÖêÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê †ÃÖÖ 
‹�ãú�Ö 28,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö •Ö²Ö¸üßÖê �úÖœãüÖ ‘Öê¾ÖãÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¾ÖÂ�Öã�úÖÓŸÖ ×¯Ö. Æü̧ üß �ëú¦êü, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¹ý¯ÖÖ �ÖêÂ™ü ÆüÖ‰úÃÖ ²ÖÖ¸ü †ò�›ü ¸êüÃ™üÖò̧ Óü™ü ¾ÖÃÖÓŸÖÖ�Ö¸ü ´ÖòÖê•Ö¸ü ¸üÖ. ³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü“ÖÖî�ú ŸÖ£ÖÖ�ÖŸÖ Ö�Ö¸ü ´ÖÖ»Öê�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖÓ 379/2021 �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 ¸üÖê›êüüüüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9158807759  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
3)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 05.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê 22.10 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, »ÖÖê�ú´ÖÖµÖ ´ÖÓ�Ö»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ“µÖÖ 
¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖ¸ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê •Ö¾Öôû µÖê¾ÖãÖ ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖîÃÖê �úÖœü †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÖê 
¯ÖîÃÖê ÖÖÆüßŸÖ ´Æü�ÖŸÖÖ“Ö ŸµÖÖÃÖ �ÖÖ»Öß ¯ÖÖ›ãüÖ »ÖÖ£ÖÖÖê ´ÖÖ¹ýÖ ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö Ö�Ö¤üß 2500/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ¾Öß¾ÖÖê �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 13,800/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 16,300/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ×¯Ö.‹�úÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ¾Ö›êü, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. �ÖÖê²ÖÎÖ�Ö›êüÖ�Ö¸ü-1 Ö¾ÖÖ ´ÖÖëœüÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖÓ 
380/2021 �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�úÖÓ²Öôêûüüüüüü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 
9588685155  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
4)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 06.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.25 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×ÖôûÖ ¸üÖê›ü †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü ¿ÖÖôêû•Ö¾Öôû ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß ×ŸÖ“Öê ¯ÖŸÖß ÃÖÖê²ÖŸÖ ´ÖÖòÚÖ�Ö ¾ÖÖò�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü ¿ÖÖôêû•Ö¾Öôû †–ÖÖŸÖ ŸÖßÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¿ÖÖò™ü�ÖÓšü�Ö ŸÖȩ̂ üÖ �ÖÏò́ Ö“Öê Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê •Ö²Ö¸üßÖê ×ÆüÃÖ�úÖ¾ÖãÖ ‘Öê¾ÖãÖ ¯ÖôãûÖ �Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
ÃÖÖî. †“ÖÔÖÖ ³ÖÏ. ¸ǘ Öê¿Ö“ÖÓ¦ü Æü̧ üÖôêû, ¾ÖµÖ 39 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ›üß ´ÖÖ™Ôü ŸÖãôû•ÖÖ‡Ô Ö�Ö¸ü ¾ÖÖ›üß ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 334/2021 �ú»Ö´Ö 392, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß 
�ú¤ǘ Öûüüüüüü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9767288635  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 03.10.2021 ŸÖê ×¤ü. 05.10.2021 “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ™üÖế ¯Öê 
×Ö¾ÖÖÃÖ �ÖÓ�ÖÖê¡Öß ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö •Ö¾Öôû ‹Ö›üß-4 ¸üÖ´ÖÖ�Ö¸ü ×ÃÖ›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß ×ŸÖ“Öß ´Öã»Ö�Öß ¾Ö ÖÖŸÖßÃÖÆü ´Öã»Öß“µÖÖ ‘Ö¸üß 
�úÖµÖÔ�Îú´Ö †ÃÖ»µÖÖÖê Ã¾ÖÖÃÖŸÖß�úÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öß �ú›üß �úÖë›üÖ �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö 
�ú¹ýÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß �ú¯ÖÖ™üÖ“Öê ¤üÖ¸ü ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»Öê ÃÖÖêµÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ�ÖÖê ¾Ö Ö�Ö¤üß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 40,900/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß  
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÖî. ¯ÖÏế Ö»ÖÖ ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖÓ�Ö¾Öß�ú¸ü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ™üÖế ¯Öê 
×Ö¾ÖÖÃÖ �ÖÓ�ÖÖê¡Öß ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö •Ö¾Öôû ‹Ö›üß-4 ¸üÖ´ÖÖ�Ö¸ü ×ÃÖ›ü�úÖêü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 
711/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüü/1230 �Ö¾ÆüÖ�Ö�ú¸üúü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 
9923494694  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
  



2)×�úÖ¾Ö™ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 05.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê ×¤ü. 06.10.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü ÃÖã̄ Ö¸ü ´ÖÖ�ìú™ü 
“ÖãÓ�ÖßÖÖ�úÖ ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü ÃÖã̄ Ö¸ü ´ÖÖ�ìú™ü ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¾Ö •ÖÖ¸ü»Ö 
¤ãü�úÖÖÖ“Öê ¿Ö™ü¸ü �ú¿ÖÖÖê ŸÖ¸üß ˆ“Ö�ãúÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ¾Ö †ÖŸÖß»Ö �úÖ‰Óú™ü¸ü ´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»Öê Ö�Ö¤üß 1200/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö �úÖ•Öã“Öê ¯ÖÖò�úß™ü ‹�ú 
×�ú»ÖÖê“Öê Ø�ú´ÖŸÖß 1200/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ²Ö¤üÖ´ÖÖ“Öê ‹�ú ×�ú»ÖÖê Ø�ú´ÖŸÖß 1000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖê ‹�ãú�Ö Ø�ú´ÖŸÖß 3400/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. 
¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖã×´ÖŸÖ ×¤üÖ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö “ÖÖ›üÖ¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß ×¾ÖªÖ ´ÖÓ×¤ü̧ ü �úÖò»ÖÖß ×�úÖ¾Ö™ü 
×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™üüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 311/2021 �ú»Ö´Ö 454, 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß ¯Ö¾ÖÖ¸ü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9850892665  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖêÆǘ Ö¤ü ÃÖã»Öế ÖÖÖ ×¯Ö. ²ÖÖ²ÖÖ×´ÖµÖÖ, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ´ÖÆüÖ×¾Ö¸ü “ÖÖî�ú ‹Ö›üß-2 ×ÃÖ›ü�úÖêü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-
26/‹¯Öß-3486 Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÖêÆǘ Ö¤ü ÃÖã»Öế ÖÖÖ ×¯Ö. 
²ÖÖ²ÖÖ×´ÖµÖÖ, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ´ÖÆüÖ×¾Ö¸ü“ÖÖî�ú ‹Ö›üß-2ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 
713/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/1230 �Ö¾ÆüÖ�Ö�ú¸üüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9923494694  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)´Öã�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30  ŸÖê ×¤ü. 02.10.2021 “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‘Ö¸üÖ 
ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ¾ÖÖ»´Öß�úÖ�Ö¸ü ´Öã�Öê›ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ´ÖòÃ™ÒüÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß Ã�ãú™üß �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß¾Æüß-
9239  Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß “ÖÖÓ¤ü ×¯Ö. ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü ¿Öê�Ö, ¾ÖµÖ 30 
¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ²Öȩ̂ üôûß ²Öã. ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüü üüü�Öã̧ üÖÓ 287/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüü/³ÖÖ¸üŸÖßüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  8805957400  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê ×¤ü. 06.10.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ 
ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ÖÖ£ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ‹�ú ²Ö•ÖÖ•Ö 220 �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ  �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹ÃÖ-3484 Ø�ú´ÖŸÖß 
50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ×“ÖÖ ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ×ŸÖ›ü�êú, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö 
¸üÖ. ÖÖ£ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü üüü�Öã̧ üÖÓ 304/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüü/1655 �ãú¹ýôêû�ú¸ü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9757707486  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)“ÖÖȩ̂ üß :- 
1)´Öã¤ü�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ŸÖê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ™êü™ü“Öê ¤ãü�úÖÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖëœüÖ ´Öã¤ü�Öê›ü 

ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖëœüÖ µÖê£Öß»Ö ™êü™ü“Öê ¤ãü�úÖÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü šêü¾Ö»Öê»Öê ™êü™ü“Öê »ÖÖê�ÖÓ›üß ¯ÖÖ‡Ô̄ Ö Ø�ú´ÖŸÖß 
2800/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß üû¿Öê�Ö ÃÖµµÖ¤ü †»Öß ‰ú±Ôú ×“ÖÖß ¿Öê�Ö 
�ÖÖ•Ö´ÖßµÖÖÑ, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ×´Ö»»ÖŸÖÖ�Ö ü̧ ´Ö¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüü �Öã̧ üÖÓ 
176/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/1585 ×�ÖŸÖêüûü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 8329115398  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 

2)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ŸÖê ×¤ü. 06.10.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. •Ö¾Öôû�ÖÖ¾Ö 

¯Öã»ÖÖ•Ö¾Öôû ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê •Ö¾Öôû�ÖÖ¾Ö“Öê ¯Öã»ÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö ¸üÖê›ü“Öê ¯Öã»ÖÖÓ“Öê �úÖ´Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß 
»ÖÖê�ÖÓ›üß ÃÖë™Òüß�Ö“Öê ¯ÖÖ‡Ô̄ Ö ‹�ãú�Ö 45 Ö�Ö Ø�ú´ÖŸÖß 20,250/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß üû²ÖÖ»ÖÖ•Öß 
×¿Ö¾Ö¯¯ÖÖ ¾ÖÖ»Öê, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖã̄ Ö¸ü ¾ÖÖµÖ—Ö¸ü •Ö¾Öôû�ÖÖ¾Ö ×²ÖÎ•Ö ¹ý¦üÖÖß ‡±ÏúÖÃ™ÒüŒ“Ö¸ü ×»Ö. †Öî̧ Óü�ÖÖ²ÖÖ¤ü ¸üÖ. •Ö¾Öôûß ŸÖÖ. †ÖîÃÖÖ  
×•Ö. »ÖÖŸÖã̧ üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖ�ÖÖ¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 229/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖü/658 �ëú¦êüüûü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9823625150   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 



5)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 02.00  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖê ÖÃÖá ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ™üÖ�úôûß�ú¸ü µÖÖÓ“Öê ¯Öê™ÒüÖê»Ö ¯ÖÓ̄ ÖÖ•Öôû 

ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê †ÖµÖ“Ö ü̧ ¾ÖÖÆüÖ ™üÖ�úôûß�ú¸ü µÖÖÓ“Öê ¯Öê™ÒüÖê»Ö ¯ÖÓ̄ ÖÖ¾Ö ü̧ »ÖÖ¾ÖãÖ ¯ÖÖµÖß ‘Ö¸üÖ�ú›êü •ÖÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¤üÖêÖ †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �Öß¿ÖÖŸÖß»Ö Ö�Ö¤üß ÃÖò́ ÖÃÖÓ�Ö �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 6,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö Ö�Ö¤üß 7000/-
¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 13,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö ´ÖÖ»Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÁÖß¸üÖ´Ö 
²ÖÖ¤ü¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. Ö¸üÃÖá ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔü 
�Öã̧ üÖÓ 212/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/1371 Ø¿Ö¤êü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9552514548  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
1)¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔü :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¬Öã̄ ¯ÖÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖãÓ¤ü¸ü²ÖÖ‡Ô ²ÖÖÃÖÖê›êü ×Æü“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ ¾ÖÖ¤ü �úÖ �êú»ÖÖ ´Æü�ÖãÖ �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ †Ö¸ü›üÖ †Öȩ̂ ü›ü 
�ú¹ýÖ �úÖšüß, ¤ü�Ö›ü ‘Öê¾ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ †Ö‡Ô ¾Ö›üß»Ö ³ÖÖ‰ú µÖÖÓÖÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ¤ü�Ö›üÖÖê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ¯ÖÖšüßŸÖ 
”ûÖŸÖß¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ •Ö�Ö´Öß �ú¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖã̧ êü¿Ö ¸üÖ´ÖÖ ²ÖÖÃÖÖê›êü, ¾ÖµÖ 34 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¬Öã̄ ¯ÖÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüüü �Öã̧ üÖÓ 214/2021 �ú»Ö´Ö  326, 324, 
323, 504, 506,143, 147, 149, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/ÁÖß ¿Öê�Öüüüüûüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 
9960161935  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

2)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 04.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.00 ŸÖê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, •ÖãÖÖ ´ÖÖëœüÖ ÖÖò¾Öê»™üß ¾ÖÖ‡ÔÖ ¿ÖÖò̄ Öü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ¾ÖÖ‡ÔÖ ¿ÖÖò̄ Ö¾Ö¸ü ¤üÖ¹ý ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ œü�ú»ÖãÖ ¤üÖ¹ý ‘Öê�ÃÖÖÃÖÖšüß ¯Öãœêü �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÃÖ ´Ö»ÖÖ �úÖ œü�ú»Ö»Öê ´Æü�ÖãÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ˆ»Ö™ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ŸµÖÖ“Öê •Ö¾Öôûß»Ö ×ŸÖ��Ö �ú™ü¸üÖê 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ÖôûµÖÖ¾Ö¸ü, ´ÖÖÖê¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¹ý¯Öê¿Ö ×ÃÖ¬¤üÖ£ÖÔ •ÖÖë¬Öôêû, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. 
†ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖµÖ �êúôûß ´ÖÖ�ìú™ü ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüü �Öã̧ üÖÓ 255/2021 �ú»Ö´Ö  326, 323, 504,  ³ÖÖ¤Óü×¾Ö 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/ÁÖß ²Öê�Öüüüüû üüüü, ü´ÖÖê.�Îú. 02462-236510   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

7)†¯Ö‘ÖÖŸÖ:- 
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 06.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 01.00 ŸÖê 01.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, †ÖÃÖÖÖ ™üß ¯ÖÖÑ‡Ô™ü ÃÖÖÓ�Ö¾Öß ŸÖÖ.ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ŸÖãôû×¿Ö¤üÖÃÖ ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¯Öã̧ üß, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ²ÖÖ¸ü›ü, ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü ÆüÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ¯ÖŸÖß ´ÖÖê. ÃÖÖ. 
�Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/—Öê›ü-0760 ¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü�ú›êü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †ÖÃÖÖÖ ×™ü ¯ÖÖÑ‡Õ™ü ÃÖÖÓ�Ö¾Öß µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö Ö´Ö¤ãü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö 
™Òü�ú �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö¯Öß-09/‹“Ö‹±ú-7931 “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê †Ö¯Ö»Öê ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖÖê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ 
•ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¯ÖŸÖßÃÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üü ¯ÖÏ³Öã 
†ÖÖÓ¤ü²Öã¾ÖÖ ¯Öã̧ üß, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ›üÖë�Ö¸ü�ÖÖ¾Ö (²ÖÖ¸ü›ü) ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü  ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü �Öã̧ üÖ 303/2021 �ú»Ö´Ö 279, 337, 304(†) ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �ÖÖï›üû,ü 
´ÖÖê.ÖÓ. 7972560742 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

8)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)ÃÖÖêÖ�Öê›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 06.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 15.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖêÖ�Öê›ü ²ÖÃÖÃ™Ñü›ü •Ö¾Öôû •ÖãÖê ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý“Öê 
¤ãü�úÖÖÖ•Ö¾Öôû ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö  
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2230/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
ÃÖ¯ÖÖê×Öü/ÁÖß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÆüÖ�Ö´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö�ú¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖÓÖ�Öê›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüü ü�Öã̧ üÖÓ 164/2021 
�ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/1939 ÆÓü²Ö›ìüüüüüûü, ´ÖÖê �Î  9158868002  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



2)³ÖÖê�ú¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 06.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.25 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸ü �êú ¯ÖÖÖ¿ÖÖò̄ Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü “ÖÖî�ú ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö †Öê̄ ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1370/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆüü/2090, ÃÖÓ•ÖµÖ ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ¯ÖÖÓœü̧ êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖê�ú¸üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üü ü�Öã̧ üÖÓ 368/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüüüü/2401 •ÖÖ¬Ö¾Öüüüüüûü, ´ÖÖê �Î  9850493110  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 06.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖ. ´ÖÖêÃÖßÖ ´Öê›ü�ú»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ 
�Öã¤ü²ÖêÖ�Ö¸ü ¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ  ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö †Öê̄ ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ ü̧ü 
�ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1770/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖüü/1542, ¯Ö©ØÃÖÆü 
¤êü¾Öß¤üÖÃÖ �úÖÓ²Öôêû, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü ü�Öã̧ üÖÓ 712/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/457 �ú¤ǘ Öüüüüüûü, ´ÖÖê �Î  9284351496   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4)�ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 06.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �Öã•Ö¸üß µÖê£Öß»Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ´ÖÓ¤üß¸ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. 
×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ¾Ö �ú»µÖÖ�Ö †Öê̄ ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ 
•Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1660/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖòüü/237û, ÃÖã¤ü¿ÖÔÖ 
“ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ �ú´Ö»ÖÖ�ú¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßü ü�Öã̧ üÖÓ 117/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2821 “Ö¾ÆüÖ�Ö,  ´ÖÖê �Î  8805541775  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü µÖê£Öß»Ö †ŸÖÓ�ÖÔŸÖ ×ÃÖ´Öë™ü ¸üÃŸÖÖ ´ÖÓ�ÖÖÖôûß ŸÖÖ. 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ØÃÖ¬Öß ¾Ö ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 4220/-
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 ´Ö¯ÖÖêÖÖü/1386, •µÖÖêŸÖß ×ÃÖ¬¤üÖ£ÖÔ 
ÆüÖÖ¾ÖÓŸÖê,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 233/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/ÁÖß ¾ÖÖ›êü�ú¸üü,  ´ÖÖê.�Îú. 9067081223  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤üµÖÖÖÓ¤üÖ�Ö¸ü ¯ÖÖ™üß•Ö¾Öôû ´ÖÖî. †Ö™ü�úôûß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß 
×•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 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 ¯ÖÖêÖÖ/2441, ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ´ÖÖÖã †Ö›êü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüü �Öã̧ üÖ 213/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüü/2069 “ÖÖ™êüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9860306910  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

10)¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´ÖéŸµÖã :- 
×�úÖ¾Ö™üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 03.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ȩ̂ü»¾Öê †Öê¾Æü̧ ü ×²ÖÎ•Ö •Ö¾Öôû †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÖ»µÖÖ »Ö�ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ 
²ÖÓ¬ÖÖ·µÖÖŸÖ ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê •ÖµÖ¸üÖ´Ö ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ŸÖã̄ Ö»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 14 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖã³ÖÖÂÖÖ�Ö¸ü 
×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ³ÖÖ¾ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¯ÖÖêÆü�µÖÖÃÖÖšüß ¸êü»¾Öê †Öê¾Æü¸ü ×²ÖÎ•Ö•Ö¾Öôû †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÖ»µÖÖ »Ö�ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ 
²ÖÓ¬ÖÖ·µÖÖŸÖ �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¤ü¢ÖÖ »ÖÖ»Öã ŸÖã̄ Ö»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¾Ö 
“ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. �úÖ¯ÖÃÖß ²Öã. ŸÖÖ. »ÖÖêÆü. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüüü †Ö.´Öé. 29/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/915 ¸üÖšüÖê›üüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9850143382   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
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