
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú.  356/2021              ×¤üÖÖÓ�  : 25/09/2021 
1)�ÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ :-  
´ÖÖÖšüÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÖî. �Ö¸™ü¾ÖÖ›üß 
ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ ‡»ÖêŒ¿ÖÖ“µÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ »Ö‡Ô ¯Ö“Ö¯Ö“Ö �ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ 
�úÖµÖ †ÖŸÖÖ ¤üÖ�Ö¾ÖŸÖÖê †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ‘ÖÖŸÖ�ú ÆüŸµÖÖ¸üÖÖê, ²Ö›ü�µÖÖÖê, �úÖšüßÖê, ¤ü�Ö›üÖÖê, “ÖîÖ ¾Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß ¸üÖò›üÖê ×±úµÖÖÔ¤üß»ÖÖ ´ÖÖ¹ýÖ �ÖãÖ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ 
¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ “Öã»ÖŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ›üÖêŒµÖÖ»ÖÖ, ÆüÖŸÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
�Ö•ÖÖÖÖ ³Öã•ÖÓ�Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãÓ•Ö¸ü¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �Ö¸ü™ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
´ÖÖÖšüÖüüûüüü �Öã̧ üÖÓ 124/2021 �ú»Ö´Ö 307, 324, 323, 34, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ×“Ö™êü¾ÖÖ¸ü ü 
´ÖÖê.�Îú. 9834634149 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 02.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¸üÖÆüÖŸµÖÖ ‘Ö¸üß ¾Ö ¿Öê•ÖÖ¸üß ÃÖãµÖÔ³ÖÖÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö 
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ´ÖÖî. ‘ÖÖ¸üÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ‘Ö¸üÖ“µÖÖ ¤üÖ ü̧Ö“Öê �ãú»Öǣ Ö 
ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ †»Ö´ÖÖ¸üßŸÖ šêü¾Ö»Öê»Öê ÃÖÖêµÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ�ÖßÖê ŸÖÃÖ“Öê ¿Öê•ÖÖ¸üß ¸üÖÆüÖ�ÖÖ¸êü ÃÖãµÖÔ³ÖÖÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»Öß“Öê ¤üÖ�ÖßÖê ¾Ö 
�ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖêŸÖ ¾Ö Ö�Ö¤üß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 87,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ ²ÖÖ¯Öã̧ üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü, ¾ÖµÖ 19 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¬ÖÖ¸üÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 218/2021 
�ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´Ö¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/•ÖÖ¬Ö¾Ö ´Öò›ǘ Öüüüû,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9403220648  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 19.30  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö Ö�Ö¸ü ¯ÖÖ™üß •Ö¾ÖôãûÖ ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß †òŒ™üß¾ÆüÖ-5 •Öß �Óú¯ÖÖß“Öß Ã�ãú™üß �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß†Ö¸ü-2794 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �ÖÖêØ¾Ö¤ü ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ³Öã̧ êü, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü “ÖÖî�ú ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü üüü�Öã̧ üÖÓ 318/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/2316 
�úôû�êúüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  7385651385  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)†ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ ¯ÖÏ¾ÖéŸÖ �êú»Öê :- 
1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 2005 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 23.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 02.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. †ÖÂ™ãü̧ ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ¾Ö ÖÖ¤Óüê›ü üüüü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê »ÖŸÖÖ ‰ú±Ôú ÃÖ¸üßŸÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö �Ö¾ÖÖ™êü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»ÖêÖ�Ö¸ü �òúÖ»Ö ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›ü ×ÆüÃÖ µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ŸÖã ¾ÖÖÓ—ÖÖê™üß †ÖÆêüÃÖ, ŸÖã»ÖÖ ´Öã»Ö²ÖÖôû ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß ŸÖã ±úÖ¸ü�úŸÖ ¤êü¾Ö ¾Ö ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¯»ÖÖò™ü ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ¤üÖêÖ 
»ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ŸÖß»ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ™üÖê“ÖãÖ ²ÖÖê»ÖãÖ †¯Ö´ÖÖÖßŸÖ �ú¹ýÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö  ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ŸÖß“ÖÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû 
�êú»µÖÖÖê ŸµÖÖ ”ûôûÖ»ÖÖ �Óú™üÖôãûÖ ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ×™üÖ¯Ö¡µÖÖ�ÖÖ»Öß »ÖÖ¾Öê»Öê»µÖÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß ¯ÖÖ‡Ô̄ Ö»ÖÖ Ã�úÖ±ÔúÖê �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ×ŸÖ“Öê 
†ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ¯ÖÏ¾ÖéŸÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ×¾ÖÖÖê¤ü ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÃÖÖ�Öê, ¾ÖµÖ 39 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. †ÖÂ™ãü̧ ü 
ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü üüü�Öã̧ üÖÓ 317/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 306, 323, 504, 34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×Öü/ÁÖß  ³ÖÖêÃÖ»Öêüüüü,  ´ÖÖê �Î  9960157059  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 

 



5)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

1)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 06.03. 2019 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤ü¢ÖÖ�Ö¸ü †�ÖÖ³ÖÖ‰úÃÖÖšêü “ÖÖî�ú ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ •ÖÖ¸ü»Ö ™üÖ�ú�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ“Ö »ÖÖ�Öü ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ 
×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
28 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 356/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504 506,  34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/882üûüüü, ´ÖÖê �Î  9421870108  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ™üÖµÖ¸ü“Öê ¤ãü�úÖÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü •Ö¾ÖÆüÖ¸üÖ�Ö¸ü ŸÖã̄ ¯ÖÖ ŸÖÖ. ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß ¯Ö»ÃÖ¸ü �ÖÖ›üß ‘Öê¾ÖãÖ ÖÖÓ¤êü›üÆãüÖ ŸµÖÖÓ“Öê �ÖÖ¾Öß µÖêôûß µÖêŸÖê •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ 
†Ö�ÖÖê¤ü¸ü“Ö £ÖÖÓ²Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ¤ãü“ÖÖ�úß †Ö›ü¾ÖãÖ ´ÖÖ�Öß»Ö ³ÖÖÓ›ü�Ö“Öê ¸üÖ�ÖÖŸÖãÖ ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü �ÖÓ•Ö¸üÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ 
¤üÖêÖ ¾ÖÖ¸ü �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ³Ö�Ö¾ÖÖÖ �Ö�Ö¯ÖŸÖß ÃÖÖêÖ¾ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. µÖêôûß 
ŸÖÖ. ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü �Öã̧ üÖÓ 678/2021 �ú»Ö´Ö  326, 341, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 4/27 ³ÖÖÆü�úÖ 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüü/ÁÖß ´ÖÆêü¿Ö �úÖȩ̂ êüüüûüüüü, ü´ÖÖê.�Îú. 8888836607  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸üÖšüÖê›ü �úÖò́ ¯Ö»ÖêŒÃÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖ¸üÖê›üÖ ÖÖ�úÖ ŸÖê ´ÖÖ»Öê�ÖÖ¾Ö 
¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ŸÖßÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧¸üßŸµÖÖ ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ ü̧ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1830/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖüü/1138, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ŸÖê»ÖÓ�Ö, 
Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ ÖÖÓ¤êü›üüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü ü�Öã̧ üÖÓ 319/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/1816 �úÖôêûüüüü,  ´ÖÖê �Î  9765444247  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �Öã¤ü²ÖêÖ�Ö¸ü “ÖÖî̧ üÃŸµÖÖ“Öê •Ö¾Öôû �ÖÖ»Öß¤ü³ÖÖ‡Ô 
³ÖÓ�ÖÖ¸ü“Öê ¤ãü�úÖÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ×•Ö.ü 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 Œ»ÖÖê•Ö 
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2380/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖêÆüüü/1923 �ÖÓ›êü̧ üÖ¾Ö ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö �ú¸ü»Öê, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ ÖÖÓ¤êü›üüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü ü�Öã̧ üÖÓ 676/2021 
�ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/2168 •ÖÖ¾Öê¤üüüüü,  ´ÖÖê �Î  8999978576   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, •ÖµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Ã¾Öß™ǘ ÖÖ™Ôü “Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ´ÖÖê�úôûµÖÖ 
•ÖÖ�ÖêŸÖ “ÖÓ¤üÖØÃÖ�Ö �úÖòÖÔ̧ ü ŸÖÖ. ×•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 ›êü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ ü̧ü 
�ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1820/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÏÖê̄ ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/²ÖÖ»ÖÖ•Öß 
�êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö Ö¸ü¾Ö™êü, Öê. ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü ü�Öã̧ üÖÓ 675/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/2485 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüüüü,  ´ÖÖê �Î  9637706877  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‹-1 “ÖÆüÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×¿Ö¾Ö¿ÖŒŸÖß Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö †Öê̄ ÖÖ ×´Ö»ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 
Ö�Ö¤üß 1620/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/ˆ¢Ö´Ö ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö ¾Ö¸ǖ Ö›êüü, Öê. ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü ü�Öã̧ üÖÓ 343/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüüü/1012üü,  ´ÖÖê �Î  02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
5)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¿Ö¾Ö¿ÖŒŸÖßÖ�Ö¸üü 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 †Öê̄ ÖÖ ×´Ö»ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1460/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö 
•Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/•ÖÃÖ¾ÖÓŸÖØÃÖ�Ö Æãü•ÖÖ¸üÖØÃÖ�Ö ¿ÖÖÆãüüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü ü�Öã̧ üÖÓ 342/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/1012üü,  ´ÖÖê 
�Î  02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



6)ÃÖÖêÖ�Öê›üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖêÖ�Öê›ü ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü •ÖãÖê ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý“Öê ¤ãü�úÖÖ 
ÃÖÖêÖ�Öê›ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¯ÖÖ“Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ ü̧ü 
�ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 5460/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2300üüü, †Ó�Ö¤ü 
ÆüÖ‰úÃÖÖ•Öß �ú¤ǘ Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üü ü�Öã̧ üÖÓ 156/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/498 ˆ�Ö¾Öêüü,  ´ÖÖê �Î  8605256498  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
7)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‹ÃÖ ¯Öß ²ÖÖ¸ü“µÖÖ ´ÖÖ�Öê ²ÖÖ±úÖÖ ™üß ¯ÖÖò‡Õ™ü ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×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 2250/-
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2795üüü, ¿ÖÓ�ú¸ü ´ÖÆüÖ¤ãü ´ÆîüÃÖÖ¾ÖÖ›ü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü ü�Öã̧ üÖÓ 237/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/925 
�úÖë›êü�ú¸üüü,  ´ÖÖê �Î  9890859962  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Æüôû�Öß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸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/627, ´ÖÖ¬Ö¾Ö ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ´Ö¸ü�Öê¾ÖÖ›üüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 199/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/811 µÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ¸ü  
´ÖÖê.�Îú. 7262845922  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

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

 
 
 
 
  



¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú. 357/2021               ×¤üÖÖÓ�  : 25/09/2021 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ "¯ÖÓ›üßŸÖ ×¤üÖ¤üµÖÖ»Ö ˆ¯ÖÖ¬µÖÖµÖüüú" µÖÖÓ“Öß •ÖµÖÓŸÖß ÃÖÖ•Ö¸üß  
 

           25 ÃÖ¯™êü²Ö¸ü, 2021 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ¸üÖê•Öß " ¯ÖÓ›üßŸÖ ×¤üÖ¤üµÖÖ»Ö ˆ¯ÖÖ¬µÖÖµÖú " µÖÖÓ“Öß •ÖµÖÓŸÖß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ÃÖÖ•Ö¸üß 

�ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.  ´ÖÖ. ÁÖß ¯ÖḮ ÖÖê¤ü�ãú´ÖÖ¸ü ¿Öê¾ÖÖôêû ûÃÖÖÆêü²Ö, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖêÃÖ ¯ÖãÂ¯ÖÆüÖ¸ü †¯ÖÔ�Ö �ú¹ýÖ †×³Ö¾ÖÖ¤üÖ 

�êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ�Öß ´ÖÖ. ÁÖß. ×¾Ö•ÖµÖ �ú²ÖÖ›êü, †¯Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú ³ÖÖê�ú¸ü, ´ÖÖ. ÁÖß ×ÃÖ ê̈üÀ¾Ö¸ü ¬Öã́ ÖÖôû, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö-†×¬Ö�Ö�ú ´Öã. ¾Ö 

×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ�ÖµÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß ¾Ö ¯ÖÖêÃ™êü /¿ÖÖ�ÖÖ ¯ÖḮ Öã�Ö ŸÖÃÖê“Ö ÁÖß. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß »ÖÂ�ú ȩ̂üü, ÃÖ¯ÖÖê×Ö •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß, 

¾Ö †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü ´ÖÖêšüµÖÖ ÃÖÓ�µÖêÖê Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê.  

 

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

  



               


