
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 504/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 01/11/2021 
1) �ÖãÖ :-  
´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 31.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ¾ÖÖ.“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ †Ö•ÖÖêôûß ´ÖÖî.�úÖ´Ö•Öôû�Öê¾ÖÖ›üß ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖãµÖÖê�Ö “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ ÖÖ�ÖÃÖÖ�Ö ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 13 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ.�Öê›ü�ú¸ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß“µÖÖ 
²Ö×Æü�Öß“µÖÖ •ÖÖ¾Ö‡Ô“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ †ÃÖæÖ †Ö¸üÖê×¯Ö“Öê ´ÖµÖŸÖ ´Öã»ÖÖ“µÖÖ †Ö‡Ô¾Ö›üß»ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ³ÖÖÓ›ü�Ö ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖÃÖê“Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ 
Ö¾Ö·µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ³ÖÖÓ›ü�Ö ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê Ö¾Ö¸üÖ ×¤ü¸ü •ÖÖ‰ú ¡ÖÖÃÖ ¤êüŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê †Ö¸üÖê̄ Öß ´Ö×Æü»ÖÖ ×Æü ¾ÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖÆêü¸üß ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖß µÖÖ 
×ŸÖ‘ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ�ÖÖ“µÖÖ ³Ö¸üÖŸÖ ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ �ÖãÆüÖ �êú»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö ¤ü¿ÖÔÖß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ý¾Ö�Öî̧  ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ×¾ÖšüÖê²ÖÖ ÖÖ�ÖÃÖÖ�Ö ȩ̂ü, 
¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¾Ö ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸üü ¸üÖ.�Öê›ü�ú¸ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ Æü.´Öã.»ÖÖêÆüÖ ü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
´ÖÖôûÖ�úÖêôûß �Öã̧ üÖÓ 179/2021 �ú»Ö´Ö 302 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß œüÖê�êú, ´ÖÖê.�Îú. 
8652147575 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2) •Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :-  
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 30.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.20 ¾ÖÖ. ŸÖê 20.50 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ ×´Ö›ü»ÖÑ›ü ÆüÖò™êü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü �ÖÖê�ãúôû Ö�Ö¸ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ×´Ö›ü»ÖÑ›ü ÆüÖò™êü»Ö •Ö¾Öôû �ÖÖê�ãúôû Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£ÖæÖ ±úÖêÖ¾Ö¸ü ²ÖÖê»ÖŸÖ ¯ÖÖµÖß 
•ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß •Ö¾Öôûß»Ö ×¸ü†»Ö-´Öß 8 �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 17,000/-¹ý. •Ö²Ö¸üßÖê ×ÆüÃÖ�úÖ‰úÖ ‘Öê‰úÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖã×•ÖŸÖ ×“Ö´ÖÖ»ÖÖ»Ö µÖÖ¤ü¾Ö, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ.�ÖÖê�ãúôû Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 
419/2021 �ú»Ö´Ö 392, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÃÖÖ¾ÖÓŸÖûüüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 8308470270  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3) ‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

»ÖÖêÆüÖüûü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 31.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ŸÖê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ ¿ÖÖß ´ÖÓ×¤ü̧ üÖ •Ö¾Öôû »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ•µÖÖ“Öê ¾Ö †ÖŸÖß»Ö ¹ý´Ö“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›æüÖ �ú¯ÖÖ™üÖŸÖÖß»Ö 04 ŸÖÖêôêû ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ×�ÖÖê ¾Ö 26 ŸÖÖêôêû “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ×�ÖÖê 
ŸÖÃÖê“Ö Ö�Ö¤üß 50,000/- ¹ý. †ÃÖÖ ‹�æú�Ö 1,57,800/- ¹ý. ×�ú´ÖŸÖß“Öê ‹ê¾Ö•Ö  �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ 
×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ¸üÖê�ÖÖ•Öß �ÖÖȩ̂ êü, ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ™êü»ÖØ¸ü�Ö ¸üÖ. ¿Ö×Ö ´ÖÓ×¤ü̧ üÖ“Öê •Ö¾Öôû ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê »ÖÖêÆüÖ �Öã̧ üÖÓ 225/2021 �ú»Ö´Ö 454, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×Öüüüü/ÁÖß 
†Ö¸ü.†Ö¸ü.�ú·Æêüû,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 7798354377 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

4) �ú»Ö´Ö 380 “ÖÖȩ̂ üß :- 
×�úÖ¾Ö™üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê ¯ÖÆüÖ™êü 03.00 ŸÖê  04.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Öã�úÖ›êü ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ›üµÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ 
×�ú¸üÖµÖÖ“µÖÖ ¹ý´Ö´Ö¬µÖê µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ×¸ü†»Ö ´Öß �Óú¯ÖÖß“Öê ¤üÖêÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 13,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ×�ú¸üÖµÖÖ“µÖÖ �ÖÖê»ÖßŸÖæÖ 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß †×³ÖÖÓ¤üÖ ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ“Ö¯ÖãŸÖê, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. 
•Ö»Ö¬Ö¸üÖ Æü.´Öã.¤ü¢ÖÖ�Ö¸ü �ÖÖê�ãÓú¤üÖ ŸÖÖ.×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüüüû �Öã̧ üÖÓ 347/2021 �ú»Ö´Ö 380 ³ÖÖ¤ü¾Öß 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/´ÖÖ´Öß›ü¾ÖÖ¸üü, ´ÖÖê �ÎÓú 9850061133 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5) ´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1) ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 04.15 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ ÃÖÖ‡Ô —Öȩ̂ üÖòŒÃÖ ×™üôû�úÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü  µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß �úÖôûµÖÖ Ó̧ü�ÖÖ“Öß ×Æü¸üÖê Ã¯»Öë›ü¸ü ¯ÖÏÖê. �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ. �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹.‹Ö-1217 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 “ÖÖÓ¤ü ¿Öê�Ö ´ÖãŸÖá•ÖÖ, ¾ÖµÖ 62 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú �úÖµÖÔ ¸üÖ. ÃÖãÓ¤ü̧ ü Ö�Ö¸ü  
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü üüü�Öã̧ üÖÓ 339/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆüüüüüüüü/967 �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 8888467106 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



6) ÃÖÖµÖ�ú»Öü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1) ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. ŸÖê 19.00 ¾ÖÖ “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü  µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´Öã»ÖÖ“Öß ÃÖÖµÖ�ú»Ö ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¾Æü¸üÖÓ›üµÖÖŸÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»Öß �ÖÑ�Ö �Óú¯ÖÖß“Öß �úÖôûµÖÖ ¸Óü�ÖÖ“Öß ÃÖÖµÖ�ú»Öü ×�ú.†Ó. 11,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¹ýÂÖ³Ö ¬ÖÖ¸üÖ•Ö �úÖêšüÖ¸üß, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖü Ö�Ö¸ü  
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üûüü üüü�Öã̧ üÖÓ 441/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÖÖüüüüüü/1130 �Öã™æü»Ö¾ÖÖ›üüüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 7744071130 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2) ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. ŸÖê 16.40 ¾ÖÖ “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´Öã»ÖÖ“Öß ÃÖÖµÖ�ú»Ö ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¾Æü¸üÖÓ›üµÖÖŸÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»Öß ±Ïêú´Ö �Óú¯ÖÖß“Öß �úÖôûµÖÖ ¾Ö »ÖÖ»Ö ¸Óü�ÖÖ“Öß ÃÖÖµÖ�ú»Öü ×�ú.†Ó. 6800/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×ÖŸÖßÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ²ÖÖë¦êü, ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß ¸üÖ. ×¾Ö•ÖµÖ 
Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üûüü üüü�Öã̧ üÖÓ 441/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÖÖüüüüüü/1130 �Öã™æü»Ö¾ÖÖ›üüüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 7744071130 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

7) †¯Ö‘ÖÖŸÖ :- 
� Óú¬ÖÖ¸üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 31.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 04.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ Æü̧ ü²Öôû ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú •Ö¾Öôûß»Ö �úÖòÖÔ̧ ü ¾Ö¸ü ´ÖÖî.Æü̧ ü²Öôû ŸÖÖ.�Óú¬ÖÖ¸ü 
×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÁÖß Ó̧ü�Ö ŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö •Öôû�êú ¸üÖ.×¤ü�ÖÏÃÖ ²Öã. ŸÖÖ.�Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü, ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖê.ÃÖÖ. �Îú. ‹´Ö.‹“Ö.26 
¯Öß.7615 Ã¯»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ ¾Ö¸ü ²ÖÃÖæÖ ´ÖÖî•Öê Æü¸ü²Öôû µÖê£Öê •ÖÖ‰ú¸ü ¯Ö¸üŸÖ �ÖÖ¾Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖæÖ †ÖµÖ“Ö ü̧ �Îú. ‹´Ö.‹“Ö.42 
‹´Ö.9544 “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖÃÖ ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ 
ŸµÖÖÓ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ ê  ×±úµÖÖÔ¤üßü ¬ÖÖë›üß²ÖÖ ŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö •Öôû�êú, ¾ÖµÖ 62 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ.×¤ü�ÖÏÃÖ ²Öã. ŸÖÖ.�Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üü �Öã̧ üÖ 371/2021 �ú»Ö´Ö 279, 337, 338, 304(†), ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ‡Ó¦üÖôêûûü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9975754256 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8) ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
´Öã�Öê›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê 
¤ü¢ÖÖ ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì ¸üÖ.ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖÓ¾Ö ×¯Ö¸ü ±ú�ãú ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ.´Öã�Öê›üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÖê �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ, 
�úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê ¤üÖ�Ö»Ö �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ, ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ 
´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ×¾ÖÖÖµÖ�ú ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ.ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖÓ¾Ö ×¯Ö¸ü ±ú�ãú ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ.´Öã�Öê›üüü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü› µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ»Ö ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüüü †Ö.´Öé. 68/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1265 ×�ÖŸÖêúüü, û´ÖÖê.�Îú. 8007807771  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

9) •ÖôãûÖ ´ÖéŸµÖã :-  
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 07.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ. ¤ü. ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ´ÖÓ�Ö»Ö 
ÃÖÓ•ÖµÖ �Ö¾ÆüÖ�Öê, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Ö¿ÖÖ ¾Ö�Ôú¸ü ¸üÖ.•ÖÖế Öê�ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü Æüß �ÖòÃÖ¾Ö¸ü “ÖÆüÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ �ÖòÃÖ“ÖÖ ³Ö›ü�úÖ 
ÆüÖê¾ÖãÖ ×ŸÖ“ÖÖ “ÖêÆü¸üÖ, ¤üÖêÆüß ÆüÖŸÖ, ”ûÖŸÖß“ÖÖ ¾Ö¸ü“ÖÖ ³ÖÖ�Ö, ¯ÖÖšü •ÖôûÖ»µÖÖÖê ×ŸÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ �úÖ´Öß ÃÖ. ¤ü. ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ´Ö¬µÖê ¤üÖ�Ö»Ö �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ 
×¾Ö»ÖÖ•ÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´ÖéŸµÖã —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ÃÖÓ•ÖµÖ ¬ÖÖë›üß²ÖÖ �Ö¾ÆüÖ�Öê, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ.•ÖÖế Öê�ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üü †Ö.´Öé. 35/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖòü/2330 �úÖÖ�Öã»Öêüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 7744019830   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 

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

 


