
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú. 342/2021               ×¤üÖÖÓ�  : 15/09/2021 
1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

×�úÖ¾Ö™üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 13.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê ×¤ü. 14.09.2021 “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê  ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖãÓ¤ü̧ ü ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
“ÖãÓ�ÖßÖÖ�úÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¤ãü�úÖÖÖ“Öê ¿Ö™ü¸ü“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ¤üÆüÖ, 
¯ÖÖ“Ö, ¤üÖêÖ, ‹�ú ¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ÖÖ�Öê ×“Ö»»Ö¸ü �úÖò‡ÔÖ †Ó¤üÖ•Öê ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÖêÆǘ ´Ö¤ü ´ÖŸÖßÖ ±ú�úß¸ü, ¾ÖµÖ 
52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ‡Ô¤ü�ÖÖÆü �úÖò»ÖÖß �ÖÖê�ãÓú¤üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™üüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 
292/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Öüü/¾ÖÖšüÖȩ̂ êüû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9923282854  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :-×¤üÖÖÓ�ú 13.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.00 ŸÖê 22.30  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¾ÖÖ‘ÖÖôêû�ú¸ü ¯Öê™ÒüÖê»Ö¯ÖÓ̄ Ö »ÖÖŸÖã̧ ü ±úÖ™üÖ 
¬ÖÖê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü̧ üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß �úÖôûµÖÖ ¸Óü�ÖÖ“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹²Ößü-
4189  Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÖ¬Ö¾Ö �ÖÖë×¾Ö¤ü ²ÖÓŸÖ»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖµÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¾Ö �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖê�ú¸üß ¸üÖ. •ÖÖê¿Öß ÃÖÖÓ�Ö¾Öß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü üüü�Öã̧ üÖÓ 
649/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/2485 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüûü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9637557543  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)»ÖÖêÆüÖü :-×¤üÖÖÓ�ú 14.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê 20.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×¿Ö¾ÖÖß •ÖÖ´Ö�ÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö †ÖêœüµÖÖ•Ö¾Öôû ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ™üß¾ÆüßÃÖß �Óú¯ÖÖß“Öß  ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß™üßü-0590 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß 
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ³Öã•ÖÓ�Ö ×¾Ö÷ü»Ö ´Öê�ú»Öê, ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ×¿Ö¾ÖÖß •ÖÖ´Ö�ÖÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü  
×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüü üüü�Öã̧ üÖÓ 181/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüüü/1754 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüûü,  ´ÖÖê �ÎÓú 7057524134  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)“ÖÖȩ̂ üß :- 
ØÃÖ¤ü�Öê›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ŸÖê 12.40 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖ¸ü�Ö�Öß µÖê£Öß»Ö †×¿Ö¾ÖÖÔ¤ü “ÖÖî¬Ö¸üß µÖÖÓ“Öê ¯ÖÓ̄ Ö 

¤ãü¹ýÃŸÖß“µÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö.ü üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ü̧Œ�ú´Ö 62,000/-¹ý¯ÖµÖê ‹�úÖ ×¯Ö¿Ö¾Öß 
´Ö¬µÖê ™üÖ�ãúÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ ‹ŒÃÖ»Öê™ü¸ü“µÖÖ •Ö¾Öôû †Ö›ü�ãúÖ šêü¾Ö»Öß ¾Ö ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ ²ÖÑ�êú“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ´ÖÖÆãü¸ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ 
†×¿Ö¾ÖÖÔ¤ü “ÖÖî¬Ö¸üß µÖÖÓ“Öê ¯ÖÓ̄ Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß“µÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖê ÃÖÖ ˆ³Öß �ú¹ýÖ �ÖÖ»Öß ˆŸÖ¹ýÖ “ÖÖî¬Ö¸üß µÖÖÓ“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ “Ö“ÖÖÔ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ´ÖÖê ÃÖÖ 
»ÖÖ »Ö™ü�ú¾Ö»Öê»Öß 62,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ×¯Ö¿Ö¾Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖêŸÖßØÃÖ�Ö ×�Ö¹ý¸ü ¸üÖšüÖê›ü, ¾ÖµÖ 
50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¾Ö ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖ ¸üÖ. ¸üÖµÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üûü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ØÃÖ¤ü�Öê›üüüü 
�Öã̧ üÖÓ 134/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ³ÖÖê̄ Öôêûüüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9765832204 
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 
 
 



4)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 07.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖŒ�úß“ÖÖôûü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ •ÖãÖê ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“Öê �úÖ ü̧�ÖÖ¾Ö¹ýÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 ¾Ö 2 µÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¤üÖêÆüß ¯ÖÖµÖ ±òúŒ“Ö¸ü �êú»Öê ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 3 
¾Ö 4 µÖÖÖß »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖã̧ ü•Ö †¸üØ¾Ö¤ü Æü™ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¤êü�ÖÖ¾Ö“ÖÖôû ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü üüÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 319/2021 �ú»Ö´Ö 325, 324, 323, 504, 
506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê�úÖòüüü/1012 ¸üÖšüÖê›üüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9970757740   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

5)†ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö �êú»Öê :-    
³ÖÖê�ú¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 06.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ´Öë›ü�úÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 

ÖÖ´Öê ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¤ü¢ÖÖ �úÖȩ̂ êü²ÖîÖ¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ´Öë›ü�úÖ ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ÃÖÖÃÖ·µÖÖÃÖ �ÖÖ¾ÖÖ“Öê ²ÖÖÆêü¸ü †Ö›ü¾ÖãÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ †¯Ö´ÖÖÖßŸÖ �ú¹ýÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ´ÖµÖŸÖ Æêü ³ÖÖÓ›ü�Ö 
ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖ �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ †¯Ö´ÖÖÖßŸÖ �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»µÖÖÖê ¾Ö †Ö¯Ö´ÖÖÖ 
�êú»µÖÖ“Öê ÃÖÆüÖ Ö —ÖÖ»µÖÖÖê µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¡ÖÖÃÖÖ»ÖÖ �Óú™üÖôãûÖ �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´ÖéŸµÖã —ÖÖ»ÖÖ. 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß µÖÖÓÖß ŸµÖÖÖÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö �êú»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧  ü×±úµÖÖÔ¤üß †ÖãÃÖµÖÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö �úÖȩ̂ êü²ÖîÖ¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ´Öë›ü�úÖ ŸÖÖ. ´Ö¤ãü�Öê›ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üü �Öã̧ üÖÓ. 326/2021 �ú»Ö´Ö  306, 341, 
504, 506, 510, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´Ö.¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/³ÖÖë›ü¾Öê ´Öò›ǘ Öüü , ´ÖÖê.�Îú. 7757089481  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)†ÖµÖ™üß †òŒ™ü  :-  
¾Ö•Öß¸ü²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 04.04 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö«üÖ¸êü ¾ÆüÖµÖ¸ü»Ö ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üßÖê µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ×¾Ö¹ý¬¤ü �Ö·µÖÖ ²ÖÖŸÖ´µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üßŸÖ �êú»µÖÖ“ÖÖ ¸üÖ�Ö ´ÖÖÖŸÖ ¬Ö¹ýÖ †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ‡»ÖêŒ™ÒüÖò×Ö�ú ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü 
�ú¹ýÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü †¿»Öß»Ö ´Ö•Ö�ãú¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü �ú¹ýÖ ŸµÖÖ“µÖÖ �ÖÖ•Ö�Öß ×•Ö¾ÖÖÖ»ÖÖ ˆ»»Öê�ÖßŸÖ �ú¹ýÖ ‡Ó™ü¸üÖê™ü“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÖê ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö«üÖ¸êü ¾ÆüÖµÖ¸ü»Ö 
�ú¹ýÖ †ÖµÖ™üß �úÖµÖ¤üµÖÖ“ÖÖ ³ÖÓ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖ´Ö¯ÖÏÃÖÖ¤ü ÁÖß×�ú¿ÖÖ•Öß �ÖÓ›êü»Ö¾ÖÖ»Ö, ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯Ö¡Ö�úÖ¸ü ¸üÖ. 
¯ÖÆüß»ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ �ÖÓ›êü»Ö¾ÖÖ»Ö ¯»ÖÖ—ÖÖ ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ. 320/2021 �ú»Ö´Ö 501,  
³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 67 †ÖµÖ™üß †òŒ™ü �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/‡Ô•Öôû�ú¸üüúû,ü ǘ ÖÖê.�Îú. 02462-236500  
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öûüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 14.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ³ÖÖ¾ÖêÀ¾Ö¸üÖ�Ö¸ü ´Ö¸ü‘ÖÖ™ü �ú´ÖÖÖ •Ö¾Öôû ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2690/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2434 ¯ÖḮ ÖÖê¤ü �ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö �ú·ÆÖôêûüü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öûüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü ü�Öã̧ üÖÓ 650/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/2168 ¿Öê�Ö •ÖÖ¾Öê¤üûüû,  ´ÖÖê �Î  8999978576  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üûüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 14.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ¿ÖÓ�ú¸ü“ÖÓ¤ü ²ÖÖë²Ö»Öê, µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ¯ÖÖ™üÖê¤üÖ ²Öã. 
ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¯ÖÖ“Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ —Ö®ÖÖ ´Ö®ÖÖüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2550/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/385 ÃÖ×“ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
�Ö›ǖ Ö¾ÖÖ¸üûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü ü�Öã̧ üÖÓ 216/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´Ö¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüü/ÃÖµµÖ¤ü ´Öò›ǘ Öûüû,  ´ÖÖê �Î  9834771141   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 



8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)´ÖÖÓ›ü¾Öß :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ×Ö¸üÖôûÖ ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 
300/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß †ÃÖß ‹�ãú�Ö 2300/-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/´ÖÖ»ÖÖ ¯Ö¸ü¿Öã̧ üÖ´Ö �úÖÖ�êúû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾ÖßüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖÓ›ü¾Ößüü �Öã̧ üÖ 108/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/2720 †ÖÃ¾Ö»Öêüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9511212420   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)´Ö¸ü�Öê»Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. »ÖÖê�Öß ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 20,200/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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 ¯ÖÖêÆü/1963üü, ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü †²Ö®ÖÖ �Öã›ǘ Ö»Ö¾ÖÖ¸üû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»ÖüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öüü �Öã̧ üÖ 178/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/526 
¯Öã̧ üßüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9823144893  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
3)´Ö¸ü�Öê»Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸üÖ•Öã ¿ÖÓ�ú¸ü ¸üÖšüÖê›ü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ“Öê ¬Öã·µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖî. »ÖÖê�Öß 
ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 
15,200/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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 ¯ÖÖêÆü/1963üü, ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü †²Ö®ÖÖ 
�Öã›ǘ Ö»Ö¾ÖÖ¸üû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»ÖüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öüü �Öã̧ üÖ 177/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/526 ¯Öã̧ üßüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9823144893  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
4)´Öã¤ü�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¿ÖÖôêû•Ö¾Öôû ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
Ø¯Ö¯Öôû�úÖîšüÖ “ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›üüü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß ¤üÖ¹ý 
Ø�ú´ÖŸÖß 1800/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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 ¯ÖÖêÆü/2721üü,�ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü 
ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö Ø¿Ö¤êüüû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›üüü �Öã̧ üÖ 160/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2232 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 7776088897 Æêüüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
5)¤êü�Ö»Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ™üßÖ ¯Ö¡ÖÖ“Öê ¹ý´Ö ´Ö¬µÖê ´ÖÖî. 
Ö×¾Ö †Ö²ÖÖ¤üß ´Öê¤üÖ�ú»»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üüü ×•Ö.ü 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 ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 57,600/-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/2332üü, ´ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖ¤ü¾Ö¸üÖ¾Ö ¯Ö»»Öê¾ÖÖ›üüû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖ 408/2021 �ú»Ö´Ö 
65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüü/ÁÖß ´ÖÖȩ̂ êü ÃÖÖÆêü²Öüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9552520363   Æ êüüü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ.   
6)ŸÖÖ´ÖÃÖÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¾ÖÖ¸ü�ú¾ÖÖ›üß ±úÖ™üÖ •Ö¾Öôû ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü 
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 ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1920/-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/2135ü, ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö Ö¾Ö‘Ö¸êüüû, Öê. 
Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüüü �Öã̧ üÖ 160/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 83 ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1646 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9923451146   Æêüüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
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