
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú. 361/2021               ×¤üÖÖÓ�  : 29/09/2021 
1)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 25.09.2021 “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×¾Ö÷ü»Ö ¹ýŒ´Öß�Öß 
×Ö¾ÖÖÃÖ ´ÖµÖã̧ ü ‹Ó™ü̧ ǖ ÖÏÖ‡Ô•ÖêÃÖ ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †ÖÖÓ¤üÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß †òŒ™üß¾ÆüÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß Ã�ãú™üß �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-
14/ÃÖß‡Ô-5461 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÓ•ÖµÖ �ÖÓ�ÖÖ¸üÖ´Ö ¯ÖÖêŸÖã»Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 
52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×Ö¾Öé¢Ö �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¸üÖ. ‹-26 ´ÖÓ¡ÖßÖ�Ö¸ü ³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü “ÖÖî�ú ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü üüü�Öã̧ üÖÓ 
166/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüü/318 ‘Öã�Öêüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9822720567  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 

2)•ÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)´Ö¸ü�Öê»Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ŸÖê ×¤ü. 27.09.2021 “Öê 02.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî.´ÖÖÖã̧ ü ŸÖÖÓ›üÖ ¸üÖê›ü»Ö�ÖŸÖ 
ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê,  µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖÖã̧ ü ŸÖÖÓ›üÖ »Ö�ÖŸÖ ¯Ö›üßŸÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ “Ö¸üŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê 
¤üÖêÖ ´Æü¿Öß ¾Ö ‹�ú ¾Ö�ÖÖ¸ü , Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“µÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö 
ÃÖÖê̄ ÖÖÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ¾ÖµÖ 46 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ´ÖÖÖã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Ö �Öã̧ üÖÓ 
192/2021 �ú»Ö´Ö 379, 34 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/2822 �úÖ�ú¾Öôêûüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9637465966  
üÆêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)´Ö¸ü�Öê»Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤ü. 25.09.2021 “Öê 02.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ´ÖÖôêû�ÖÖ¾Ö ´ÖŒŸÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †Ó�ÖÖÖŸÖãÖ ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †Ó�ÖÖÖŸÖãÖ ¤üÆüÖ ¿ÖêôûµÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�úß 4000/-¹ý¯ÖµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ‹�ú †¿ÖÖ 
Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¿ÖêôûµÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �ÖÖîÃÖÃÖÖ²Ö ”ûÖê™ãüÃÖÖ²Ö ¿Öê�Ö, ¾ÖµÖ 
45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ´ÖÖôêû�ÖÖ¾Ö ´ÖŒŸÖÖ ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ  ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Ö �Öã̧ üÖÓ 191/2021 �ú»Ö´Ö 
379,  ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/2505 �ú¤ǘ Öüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9923606729  üÆêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.01.2021 ŸÖê ×¤ü. 14.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ³Öã�ÖÓ›ü �ÎÓú 167 ÃÖ¾Öì �ÎÓú. 54/‹/2 
¤üÖÃÖ�Öã�ÖÖ�Ö¸ü ¾ÖÃÖ¸ü�Öß ŸÖÖ.ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, �ÖÖê™êü �úÖ�Ö¤ü¯Ö¡Ö ŸÖµÖÖ¸ü �ú¹ýÖ, �ú™ü�úÖ¸üÃ£ÖÖÖ 
�ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ‘ÖÖŸÖ �ú¹ýÖ �ÖÆüÖ�Ö �ú ü̧�Öê ¾Ö ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¹ýÖ ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß.  ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ. 
�úÖê™üÖÔ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 156(3) ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. ×±úµÖÖÔ¤üß †Ö´Ö¸üß¿Ö ×¯Ö. ×¾Ö•ÖµÖ�ãú´ÖÖ¸ü •ÖÖÆüÖ�Öß¸ü¤üÖ¸ü, ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ‹-116.95-3/4 ÆüÖ›ü�úÖê Ö×¾ÖÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü �Öã̧ üÖ. 
691/2021 �ú»Ö´Ö 120(²Ö), 406, 409, 420, 467, 468, 471, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ×²Ö“Öê¾ÖÖ¸üüû,ü ǘ ÖÖê.�Îú. 9561038001  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)•Öã�ÖÖ¸ :- 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¾Öß †Ö²ÖÖ¤üß ¤üÖŸÖÖ¸ü “ÖÖî�ú ³ÖÖ•Öß ´ÖÓ›üß •Ö¾Öôû 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸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¸üüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1370/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆüüü/2141, ¸üÖ´Ö×�ú¿ÖÖ ¯ÖÓ›üßŸÖ¸üÖ¾Ö 
´ÖÖȩ̂ êü, Öê. ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 364/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüü/2155 •Ö´Ö¤üÖ›êüûü,  ´ÖÖê �Î  9284401800  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 



5)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �ÖÖê•Öê�ÖÖ¾Ö ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü »Ö�ÖŸÖ ´Öî¡Öß 
¬ÖÖ²ÖÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß/×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 5170/-
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�úÖò/3120ü, ×¤ü»Öß¯Ö ¯ÖÓœü̧ üßÖÖ£Ö 
ŸÖ�µÖÖôû�ú¸ü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüü �Öã̧ üÖ 206/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/811 µÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ¸üü,  ´ÖÖê.�Îú.  7262845922  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¤üÖ¯Ö�úÖ �ÖãÓ›üÖê̄ ÖÓŸÖ ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö. 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 Ø�ú´ÖŸÖß 1470/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú ü̧�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê�úÖò/401ü, µÖÖ¤ü¾Ö ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö ‡Ô×²ÖŸÖ¾ÖÖ¸ü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüü �Öã̧ üÖ 204/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆüüüüüüü/2000 ÃÖã̧ üÖ¸ü,  ´ÖÖê.�Îú.  7447271727  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

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

 


