
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
   
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›            •ÖÖ.�Îú. 464/2021               ×¤üÖÖÓ�  :  01/10/2021 
1)�ÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ :-  
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �úÖîšüÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ “ÖÖî�úß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ †Ó²Öß�úÖ 
ÃÖòÖê™ü̧ üß“Öê ¤ãü�úÖÖÖŸÖ �úÖîšüÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ †Ö¯Ö»Öê †Ó²Öß�úÖ ÃÖòÖê™ü¸üß“Öê ¤ãü�úÖÖÖŸÖ ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸üÖÃÖÆü ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß Æü �úÖôêû ˆ¯Ö¸ü�Öê »Ö¯Öê™ãüÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¤ãü�úÖÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öß. ×±úµÖÖÔ¤üßÖê 
´ÖÖ—Öê�ú›êü ¯ÖîÃÖê ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê ÃÖÖÓ�ÖßŸÖ»µÖÖÖê †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¸üŸÖ ŸÖãÖê ¯ÖîÃÖê ÖÆüß ×¤üµÖÖ ŸÖÖê ŸÖȩ̂ êü �úÖê †Ö•Ö �ÖŸÖ´Ö �ú¸üŸÖÖ Æãü †ÃÖê 
´Æü�ÖãÖ ŸµÖÖ“Öê ˆ¯Ö¸ü�µÖÖŸÖ »Ö¯Ö¾Ö»Öê»ÖÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß ü̧Öò›ü �úÖœãüÖ ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¸ü�ÖÖ¸ü ŸÖÖê“Ö ¾ÖÖ¸ü ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖÖê —Öê»Ö»ÖÖ ŸµÖÖŸÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖÃÖ �ÖÓ³Öß¸ü ´ÖÖ¸ü »ÖÖ�ÖãÖ ±òúŒ“Ö¸ü �êú»Öê. ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¿ÖÓ�ú¸ü ¤ãü�ÖÖÔ•Öß 
�ÖÖȩ̂ êü, ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. �ÖÓ›üÖê²ÖÖ ´ÖÓ¤üß¸üÖ•Ö¾Öôû •ÖãÖÖ�úÖîšüÖ ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüûüüü �Öã̧ üÖÓ 
697/2021 �ú»Ö´Ö 307, 504, 506, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ×¾Ö•ÖµÖ ¯ÖÖ™üß»Ö,ü ´ÖÖê.�Îú. 
9823155291 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖŸÖÓ•Ö»Öß ¤ãü�úÖÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü �òúÖÖê»Ö ¸üÖê›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/‹ÃÖ-8049 Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ 
Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ˆ¢Ö´Ö “ÖÖÓ¤üÖê•Öß »ÖÖê�ÖÓ›êü, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ‹�úŸÖÖ Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü üüü�Öã̧ üÖÓ 
326/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüü/926 �úôû�Öêûüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9923027926  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
 

3)™êü´¯ÖÖêü “ÖÖȩ̂ üß :- 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 05.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öã́ Öß ¸üÖê›ü¾Ö¸ü �ÖÖêØ¾Ö¤ü �úÖò»ÖÖß ×ÃÖ›ü�úÖêü 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ¯ÖÖÓœü·µÖÖ Ó̧ü�ÖÖ“ÖÖ ±úÖêÃÖÔ ¿ÖŒŸÖß´ÖÖÖ ™êü´¯ÖÖê �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‡Ô-5172 Ø�ú´ÖŸÖß 5,00,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
¾Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»Öê 11 »ÖÖê�ÖÓ›üß �ú¯ÖÖ™ü Ø�ú´ÖŸÖß 67,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 5,67,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´Ö¬Öã�ú¸ü †ÖÖÓ¤üÖ »ÖÖÓ›ü�Öê, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ “ÖÖ»Ö�ú ¾Ö ´ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. ²ÖÖ³Öãôû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 695/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÖÖüüüü/1230 �Ö¾ÆüÖ�Ö�ú¸üûüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9923494694  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

4)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ú»µÖÖ�ÖÖ�Ö¸ü“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖêüü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ȩ̂ü›ü´Öß �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 11,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê 
“ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †¸üØ¾Ö¤ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ŸÖê»ÖÓ�Ö, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ò™üÖê “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. ×¡Ö´ÖãŸÖá Ö�Ö¸ü ŸÖ¸üÖê›üÖ ²Öã.ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 330/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÖÖüüüü/06 ÆÓü²Ö›ìüüüüüûüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9881028300  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 



2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.45 ŸÖê 15.15 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, µÖÖµÖÖ�Ö¸ü ´ÖêÖ¸üÖê›ü �úÖîšüÖüü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü“Öê ‡Ô¿Öã̧ üÃÖ �úÖœü�µÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ´Ö¬ÖãÖ ÆãÓü›ü‡Ô ¿ÖÖê¹ý´Ö »ÖÖŸÖã̧ ü ±úÖ™üµÖÖ�ú›êü Ã�ãú™üß¾Ö¸ü µÖêŸÖ †ŸÖÃÖÖÓÖÖ 
µÖÖµÖÖ�Ö¸ü �úÖîšüÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖêÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÓÖ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹¯Öß-9212 µÖÖ ¤ãü“ÖÖ�úß �ÖÖ›üß¾Ö¹ýÖ ›üÖ¾µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÖê 
“Öã�úß“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê †Öê¾Æü¸ü™êü�ú �ú¹ýÖ •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ¤üÖêÖ ‡ÃÖ´ÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¿Ö™Ôü“µÖÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö ¾Æüß†Öê ¾Æüß-19 
�Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 25,600/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �úÖœãüÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¾Ö ¾Öê�ÖÖÖê »ÖÖŸÖã̧ ü ±úÖ™üµÖÖ�ú›êü ×Ö‘ÖãÖ �Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´Ö¬Öã�ú¸ü †ÖÖÓ¤üÖ 
»ÖÖÓ›ü�Öê, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ “ÖÖ»Ö�ú ¾Ö ´ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. ²ÖÖ³Öãôû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü 
�Öã̧ üÖÓ 696/2021 �ú»Ö´Ö 379, 34 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/1266 ÃÖã́ Ö�æú´Ö¾ÖÖ¸üüüüüüûüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 
9850434273  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)“ÖÖȩ̂ üß :- 
»ÖÖêÆüÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê ×¤ü. 29.09.2021 “Öê 10.30  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �éúÂÖß ˆŸ¯Ö®Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß 

»ÖÖêÆüÖ“µÖÖ ´Öã�µÖÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ×Ö¾ÖÖÃÖ“µÖÖ �úÓ̄ ÖÖ‰Óú›ü ´Ö¬µÖê ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü üÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß �éúÂÖß ˆŸ¯Ö®Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß »ÖÖêÆüµÖÖ“µÖÖ ´Öã�µÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ×Ö¾ÖÖÃÖ �Óú¯ÖÖ‰Óú›ü 
´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ šêü¾Ö»Öê»Öê ²ÖÖȩ̂ ü“Öê »ÖÖê�ÖÓ›üß ¯ÖÖ‡Ô̄ Ö, ¬ÖÖµÖ “ÖÖôû�Öß, ³Öã‡Ô�úÖ™üÖ, »ÖÖê�ÖÓ›üß ¯»Öê™ü †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖêÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †ÖÖÓ¤ü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú ü̧ß ÃÖ×“Ö¾Ö 
�éúÂÖß ˆŸ¯Ö®Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß »ÖÖêÆüÖ ¸üÖ. »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üûü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüüü �Öã̧ üÖÓ 196/2021 �ú»Ö´Ö 
379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/1754 ÃÖãµÖÔ¾Ö Ó¿Ößüûü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 7057524134  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
1)ŸÖÖ´ÖÃÖÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß �êú�úÖ ÖÖ‡Ô�ú ŸÖÖÓ›üÖ �úÖÓ›ü»Öß ŸÖÖ. 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ‘Ö¸ü�ÖãŸÖß ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ²Öê»™üÖê ¾Ö £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÖê ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü, ¯ÖÖ™üß¾Ö¸ü, 
�Óú²Ö¸êü¾Ö¸ü ´ÖãŒ�úÖ ´ÖÖ ü̧ ×¤ü»ÖÖ. ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö �ú¯Ö›üµÖÖÖê ŸÖÖêÓ›üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ ¾Ö ü̧“µÖÖ ¤üÖŸÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ ¤üÖŸÖ ¯ÖÖ›ãüÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö ×•Ö¾Öê 
´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖî. ÃÖÖêÖß ¾Ö�úß»Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. �úÖÓ›ü»Öß (�êú�úÖÖÖ‡Ô�ú ŸÖÖÓ›üÖ) 
ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüü �Öã̧ üÖÓ 171/2021 �ú»Ö´Ö  325, 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö  
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüü/ÁÖß  ×�ú¸ü¾Ö»Öêüüüûüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú.  9922101100  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

2)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÆÓüŸÖ¾ÖÖ›üß “ÖÖî±úÖôûÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖÓ“Öê 
‘Ö¸üÖ ¿Öê•ÖÖ¸üß £ÖÖÓ²Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ �úÖÓÆüß ‹�ú Ö ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖ �ÖÓ•Ö¸üÖê ´ÖÖ¹ýÖ •Ö�Ö´Öß �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¯ÖÖ»Ö�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ´ÖÆÓüŸÖ¾ÖÖ›üß “ÖÖî±úÖôûÖ üüÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüü 
�Öã̧ üÖÓ 245/2021 �ú»Ö´Ö  324, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/1604 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüüûü, ü 
´ÖÖê.�Îú.  8600084396   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)´Ö¸ü�Öê»Öüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 30.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖ�ìú™ü µÖÖ›Ôü ´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß ³ÖÖê•ÖÖÖ»ÖµÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî. 
ÆüÖ�Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü̧ üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ ü̧ü �ÖêôûŸÖ 
¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 4660/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆüüüü/1675, ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÖÖ¸üÖµÖ�Ö 
ŸÖê»ÖÓ�Öêüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öüüü ü�Öã̧ üÖÓ 193/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2822üüûü,  ´ÖÖê �Î  9637465966  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
  



2)¤êü�Ö»Öã̧ ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 30.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �ú¸ü›ü�Öê›ü �ÖÖ¾ÖÖÓ“Öê ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüüü ×´Ö»ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 3750/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆüüüü/1675, ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ŸÖê»ÖÓ�Öêüü, Öê. 
Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüü ü�Öã̧ üÖÓ 454/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/2332 ¯Ö»»Öê¾ÖÖ›üüûü,  ´ÖÖê �Î  02463-255100  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)´Öã¤ü�Öê›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 30.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‹×¸ü�Öê¿ÖÖ �úÖò»ÖÖß ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖê�úôûµÖÖ ¿Öê›ü�ÖÖ»Öß ´Öã¤ü�Öê›ü 
ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›üüü ×•Ö.ü 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®ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1280/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆüüüü/2187,×¾Ö•ÖµÖ ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü̧ üÖ¾Ö 
†Ö»Öê¾ÖÖ¸üüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 173/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüü/1585 ×�ÖŸÖêüûü,  ´ÖÖê �Î  8329115398  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.07 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ. ¤ü. ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ¾ÖÖ›Ôü �Îú´ÖÖÓ�ú 50ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 
ÖÖ´Öê �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¤ü¢ÖÖ ÃÖÖ�Ö ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. »ÖÖêÆü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü ÆüÖ �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß 
×¾ÖÂÖÖ ü̧ß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üßü µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö¸üÖ“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. 
¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÖÖ/1947 Û¾Æü. ™üß. ×ŸÖ›ü�êú, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ †Ö.´Öé. 
23/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/2476 ¯ÖšüÖ�Öüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 02465-223333  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

9)¯Öã̧ üÖ“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¾ÖÖÆãüÖ •ÖÖ‰úÖ ²Öã›æüÖ ´ÖéŸµÖã :- 
´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ŸÖê ×¤ü. 30.09.2021 “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, •Ö�Ö¤üß¿Ö �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü 
µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ»Ö�ÖŸÖ �ëú¦üßµÖ Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ´ÖÖî. ¯Ö¸üŸÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ´Ö¸üß²ÖÖ ×¯Ö. Æãü»Ö¯¯ÖÖ ™üÖôûß�ãú™êü, 
¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¯Ö¸üŸÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ¯Öã̧ üÖ“Öê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¾ÖÖÆãüÖ •ÖÖ‰úÖ ²Öã›æüÖ ´Ö ü̧�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü 
¤êü�ÖÖ¸ü Æãü»Ö¯¯ÖÖ ´Ö¸üß²ÖÖ ™üÖôûß�ãú¼êü, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¾Ö ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¯Ö¸üŸÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ.ü ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
�Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüü †Ö.´Öé. 26/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüü/647 
´Ö¸ü�Öê¾ÖÖ›üüüü,  ´ÖÖê.�Îú.  8600733027   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

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


