
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 493/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 22/10/2021 
1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 18.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.30 ŸÖê ×¤ü. 19.10.2021 “Öê 09.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, Ö´ÖÃ�úÖ¸ü “ÖÖî�ú ŸÖê 
´ÖÆüÖ¸üÖ�ÖÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö “ÖÖî�úÖ�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¯Ö¾ÖÖ ™êü›üÃÖÔ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ“Öê 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß Ö™ü ²ÖÖê»™ü �úÖœãüÖ ×™üÖ ¯Ö¡ÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ¾ÖãÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ×�ú¸üÖ�ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÖ †Ó¤üÖ•Öê 1,53,200/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
´Öã§êü´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯Ö¾ÖÖ �ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö ›ãü²²Öê¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ÆüÖã́ ÖÖÖ�Ö›ü“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê 
ŸÖÖ•ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖ 322/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüü/ÁÖß �ÖÖï›üüüûüúü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 7972560742  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)ØÃÖ¤ü�Öê›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 20.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 18.00 ŸÖê ×¤ü. 21.10.2021 “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖ¸ü�Ö�Öß µÖê£Öß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ �êúÃÖã»ÖÖ ‹»Ö‡Ô›üß »ÖÖ‡Ô™üà�Ö ´ÖòµÖã±òúŒ“Ö¸ü“Öê †Öò×±úÃÖ“Öê �ÖÖê›üÖ‰úÖ ´Ö¬ÖãÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ 
�êúÃÖã»ÖÖ ‹»Ö‡Ô›üß »ÖÖ‡Ô™üà�Ö ´ÖòµÖã±òúŒ“Ö¸ü“Öê †Öò×±úÃÖ ²ÖÓ¤ü �ú¹ýÖ �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ¿Ö™ü¸ü ¾Ö¸üŸÖß ¾ÖÖ�ãúÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê 
†ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¸üÖê�Ö ¸üŒ�ú´Ö ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 58,000/-¹ýµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß 
ÃÖ×“ÖÖ †×Ö»Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ²Öë�Ö´Ö²ÖÖ‡Ô ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ØÃÖ¤ü�Öê›üüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖ 153/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüü/ÁÖß ³ÖÖê̄ Öôêûüüûüúü,  
´ÖÖê.�ÎÓú. 9423926150  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)�ú»Ö´Ö 380 “ÖÖȩ̂ üß :- 
³ÖÖê�ú¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 24.00 ŸÖê  ×¤ü. 21.10.2021 “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÓ•ÖßŸÖ �úÖò™üÖ ×´Ö»Ö“Öê ¯Ö¡Öß 
×™üÖ¿Öê›ü ´Ö¬ÖãÖ ˆ´Ö¸üß ¸üÖê›ü ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖß ´ÖÓ•ÖßŸÖ �úÖò™üÖ ×´Ö»Ö ´Ö¬µÖê �ãúšæüÖ 
ŸÖ¸üß †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ™üßÖ ¿Öê›ü ´Ö¬ÖãÖ †Öšü »ÖÖê�ÖÓ›üß ¾Ö•ÖÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öê ¬ÖÖë›êü Ø�ú´ÖŸÖß 26,400/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß 
•Ö�Ö¤üß¿Ö �úÖ×¿Ö¸üÖ´Ö ¿Ö´ÖÖÔ, ¾ÖµÖ 64 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ´Öò¾Öê•ÖÖ ´ÖÓ×•Ö»Ö �úÖò™üÖ ×´Ö»Ö ˆ´Ö¸üß ¸üÖê›ü ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüüüüû �Öã̧ üÖÓ 396/2021 �ú»Ö´Ö 380, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/487 
�ú¤ǘ Öüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9763356368  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)´Öã¤ü�Öê›üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ŸÖê 12.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, Ö²ÖßÃÖêšü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¹ýÖ ´Öã¤ü�Öê›ü 
ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.ü 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/‹‹-3708  Ø�ú´ÖŸÖß 45,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †Ö�úÖ¿Ö ÃÖÓ³ÖÖ•Öß �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
´Öšü�Ö»»Öß ´Öã¤ü�Öê›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 186/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüüü/1585 ×�ÖŸÖêüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  8329115398   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖî¬¤ü×¾ÖÆüÖ¸ü •Ö¾Öôû �úÖ™ü�úôÓû²ÖÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß  ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß¾ÖÖµÖ 1980 Ø�ú´ÖŸÖß 80,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �êú¿Ö¾Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö �úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. 
�úÖ™ü�úôÓû²ÖÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üü üüü�Öã̧ üÖÓ 215/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/1119 ÁÖß´ÖÓ�Ö»Öêüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9511645433  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 



3)¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú µÖê£Öê ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖãÖü ÖÖÓ¤ êü›üüü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß  ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß�êú-9925 Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß 
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¤ü¢ÖÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ‘ÖÖ™êü, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üü üüü�Öã̧ üÖÓ 383/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/1007üüüü,  
 ´ÖÖê �ÎÓú  9923922533  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.00 ŸÖê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, •Ö¾ÖÖÆü̧ üÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß �ÖÖ›üß »ÖÖ¾ÖãÖ —ÖÖê̄ Öß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-
26/¯Öß-2201 Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †ÖÖÓ¤ü ÃÖÓ³ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ÃÖÖêÖ™üŒ�êú, 
¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ²ÖÖÆêü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üüü�Öã̧ üÖÓ 760/2021 �ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2240 ¾µÖ¾ÖÆüÖ ȩ̂üüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  8805012465  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 01.06.2021 ŸÖê ×¤ü. 28.06.2021 “Öê ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê, ´ÖÖî.ÆüÖôû¤üÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü  ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ÃÖÖÃÖ¸ü“µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ´ÖÖÖÃÖß�ú ¾Ö ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¡ÖÖÃÖ ¤êü‰úÖ ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ, 
“ÖÖ¸üß¡µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖµÖ ‘Öê¾ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ŸÖã ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¯»ÖÖò™ü �Ö ȩ̂ü¤üßÃÖÖšüß ¤üÖêÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö 
�ú¹ýÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �ú¹ýÖ, ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 29 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 761/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/2240 ¾µÖ¾ÖÆüÖ ȩ̂üüüüüü, ´ÖÖê �Î   8805012465  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.10.2021,  ŸÖê ×¤ü. 12.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×¾Ö•Ö �ÖÏÖÆü�úÖÓÖÖ †Ö´Æüß ´Ö.¸üÖ.×¾Ö.×¾Ö. �Óú. �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †ÖÆüÖêŸÖ †ÃÖê ÃÖÖÓ�ÖãÖ ŸÖÃÖê ²ÖÖÖ¾Ö™ü 
†Öêôû�Ö¯Ö¡Ö ¤üÖ�Ö¾ÖãÖ �ÖÏÖÆü�úÖÓÖÖ ŸÖã́ Ö“Öê ×¾Ö¤üµÖãŸÖ ×´Ö™ü¸ü ´Ö¬µÖê ×²Ö‘ÖÖ›ü †ÖÆêü. ŸÖã́ Ö“Öê ×²Ö»Ö �ú´Öß µÖêŸÖ †ÖÆêü. †ÃÖê ÃÖÖÓ�ÖãÖ ¤üÖêÖ �ÖÏÖÆüÖ�úÖ �ú›ãüÖ 
‹�úÖ�ú›ãüÖ 10,000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ �ú›ãüÖ 3,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖê ‹�ãú�Ö 13,000/-¹ý¯ÖµÖê ‘Öê‰úÖ ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü  ×±úµÖÖÔ¤üß 
ÃÖî±úÖê¤üßÖ †Æêǘ Ö¤ü ¸ü×•ÖµÖÖê¤üßÖ, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ÃÖÆüÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ ´Ö. ¸üÖ. ×¾Ö. ×¾Ö. �Óú. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ ÖÖÓ¤êü›üü üµÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ �Öã̧ üÖ. 276/2021 �ú»Ö´Ö 420, 419, 468, 470, 471, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß †ÃÖ¤ü ¿Öê�Öû,ü  ǘ ÖÖê.�Îú. 9405000786  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)×�úÖ¾Ö™ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 21.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²Öê»ÖÃÖ¸ü¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê •ÖÖ¸ü»Ö Ã™üÖê†ÃÖÔ •Ö¾Öôûß»Ö ²ÖÖêôûßŸÖ 
×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸üü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ 
•Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1690/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ×¾Ö¿ÖÖ»Ö 
¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ¾ÖÖšüÖȩ̂ êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üü ü�Öã̧ üÖÓ 340/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/1326 “ÖÖî¬Ö¸üßüüüüû,  ´ÖÖê �Î  9158134034  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ÃÖÖêÖ�Öê›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 21.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖêÖ�Öê›ü ²ÖÃÖÃ™òü�›ü •ÖãÖê ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý ¤ãü�úÖÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ™üß ÃÖß ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸üü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ 
¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2240/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2300 †Ó�Ö¤ü ÆüÖîÃÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö 
�ú¤ǘ Öü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüü ü�Öã̧ üÖÓ 179/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüü/1939 ÆÓü²Ö›ìüüüüüû,  ´ÖÖê �Î  9158868002  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 



7)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
´Ö¸ü�Öê»Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ ´Ö¬µÖê ´ÖÖî. ÆüÖôûß ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Ö/¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 3900/-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/2209 ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ³Öã•ÖÓ�Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÓ›ü�Ö¸üüû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›ü 
ÃÖ»Ö�Ö ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ�ÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ�Ö ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öüü �Öã̧ üÖ 214/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  üüüüǖ ÖÖêÆüüü/2505 �ú¤ǘ Öüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9689152492  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

8)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖÖ¾Ö›êü¾ÖÖ›üß ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ×¾ÖÆüß¸üßŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÖ¾Ö›êü, ¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¯ÖÖ¾Ö›êü¾ÖÖ›üß ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ×¾ÖÆüß ü̧ßŸÖ ¯Ö›ãüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü  
³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ¾Ö›êü, ¾ÖµÖ 70 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¯ÖÖ¾Ö›êü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüü 
†Ö.´Öé. 47/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/2294 ÆãÓü›êüüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 7083182294  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

                                                                                          ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 
 


