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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú. 358/2021               ×¤üÖÖÓ�  : 26/09/2021 
 

1)“ÖÖȩ̂ üß :- 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß �ÖãÃÖ¸üÖê Ö�Ö¸üü üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Ö ê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü 

†Ö¯Ö»Öê ‘Ö¸ü“Öê �úÖ´ÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖêÃŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ‘Ö¸üÖ“Öê ¤üÖ¸ü œü�ú»ÖãÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, ÆüÖò»Ö ´Ö¬µÖê •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ˆ¿Öß 
�ÖÖ»Öß šêü¾Ö»Öê»ÖÖ †Öê̄ ÖÖê �Óú¯ÖÖß“ÖÖ ‹±ú-15 ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¿Ö™Ôü´Ö¬Öß»Ö �Öß¿ÖÖŸÖß»Ö Ö�Ö¤üß 4200/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ 
‹�ãú�Ö 14,200/-¹ý¯ÖµÖê  “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖêÆǘ ´Ö¤ü †¿ÖÔ¤ü ×¯Ö. �Öã»ÖÖ´Ö †ŒŸÖ¸ü, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖÖê»ÖÖÖÖ, ü̧Ö. �ÖãÃÖ ü̧Öê 
Ö�Ö¸ü ¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ ÖÖÓ¤êü›üûü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüüü �Öã̧ üÖÓ 238/2021 �ú»Ö´Ö 380 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/436 ´ÖÖê�ú»Öêüûü,  ´ÖÖê.ÖÓ.  9423669759  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 25.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �ÖÖê•Öê�ÖÖ¾Ö ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ¾Ö¸ü ¾Ö›üÖ“Öê —ÖÖ›üÖ“Öê 
²ÖÖ•ÖãÃÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ×šü�úÖ�Öß ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ ×´Ö»ÖÖ ›êüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 5,080/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ 
†Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖüü/1675, ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ŸÖê»ÖÓ�Öê, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüü ü�Öã̧ üÖÓ 
201/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/811 µÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ¸üûü, ´ÖÖê �Î  7262845922  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 25.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.50 ŸÖê  13.15 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖ´ÖÏÖ™ü Ö�Ö¸ü »ÖÖê�ú´ÖÖµÖ ´ÖÓ�Ö»Ö 
�úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾Öôû 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¸üüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1170/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆ/ü1639 ÃÖÓ•ÖµÖ ÖÆãü̧ üÖ¾Ö ´ÖãÓœêüüü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 357/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/2282 ‡Ô²ÖÎÖÆüß´Öüûü, ´ÖÖê �Î  9823252282  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
´Öã¤ü�Öê›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 11.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤ãü�ÖÖÔ Ö�Ö¸ü µÖê£Öß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1600/-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 ¯ÖÖê�úÖòü/64,�Öã»ÖÖ´Ö ÃÖ´Ö¤üÖÖß ×¯Ö. �Öã»ÖÖ²Ö µÖ•Ö¤üÖ�Ößüüü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›üüü �Öã̧ üÖ 169/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/1375 šüÖ�ãú¸üü,  ´ÖÖê.�Îú. 7774051375  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

4)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
´ÖÖÖšüÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. Ø¯Ö¯Ö¸ü�Öê›ü ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ‘Ö¸üß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×¤ü»Öß¯Ö ÖÖ¸üÖµÖ�Ö “Ö¼êüú, ¾ÖµÖ 62 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. Ø¯Ö¯Ö¸ü�Öê›ü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ¿ÖêŸÖß“Öß ÃÖŸÖŸÖ“Öß 
ÖÖ¯Öß�úß»ÖÖ �Óú™üÖôãûÖ ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖ“Öê ×™üÖ ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ÖÖšüß»ÖÖ ÃÖãŸÖß ¤üÖȩ̂ üßÖê �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖ�Ö 
ˆ´ÖÖ•Öß “Ö¼êüü, ¾ÖµÖ 62 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. Ø¯Ö¯Ö¸ü�Öê›ü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖÖšüÖ üü†Ö.´Öé. 
21/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/1694 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 7020408595  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
 
 



5)¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´ÖéŸµÖã :- 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÖÓ¤ü»ÖÖ ×¤ü�ÖÏÃÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü †ÖÃÖÖÖ Ö¤üß“Öê ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖã¤ü¿ÖÔÖ ‡Ô̧ ü²ÖÖ —ÖãÓ•ÖÖ¸êüü, ¾ÖµÖ 15 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö, ¸üÖ. ²Öôêû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö Æü. ´Öã 
×Ö¾Öé¢Öß ¤êü¿Ö´Öã�Ö ¸üÖ. Ø¯Ö¯Öôû�ÖÖ¾Ö µÖÖÓ“Öê †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ²Öî»Ö “ÖÖ¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖÖŸÖ �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, †“ÖÖÖ�ú 
¤ãü¯ÖÖ¸üß •ÖÖȩ̂ üÖ“ÖÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›ü»µÖÖÖê ÃÖ¤ü¸ü ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ ²Öî»Ö�ÖÖ›üß ‘Öê¾ÖãÖ ˆ´ÖÖ Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖãÖ ‘Ö¸üÖ�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, Ö¤üß»ÖÖ ¯Öã̧ ü µÖê¾ÖãÖ ŸÖÖê 
¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¯Ö›ãüÖ ¾ÖÖÆãüÖ �Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ‡Ô̧ ü²ÖÖ �úÖ´ÖÖ•Öß —ÖãÓ•ÖÖ¸êüü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß,ü ¸üÖ. ²Öôêû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü Æü. ´Öã ×Ö¾Öé¢Öß ¤êü¿Ö´Öã�Ö ¸üÖ. Ø¯Ö¯Öôû�ÖÖ¾Ö µÖÖÓ“Öê †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüü †Ö.´Öé. 44/2021 
�ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/2045 »ÖÖÓ›ü�Öêüüüü,  ´ÖÖê.�Îú.  9421869570  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
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