
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 474/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 09/10/2021 
1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

²ÖÖ¸ü›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 08.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 02.00 ŸÖê 02.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ¬ÖÖ•Ö �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¤ãü�úÖÖÖ“Öê Ø³ÖŸÖß»ÖÖ ×”û¦ü ¯ÖÖ›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ×¸üµÖ»Ö´Öß ÃÖß 11 �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 
7000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö Ö�Ö¤üß 1200/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 8,200/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ 
¯ÖÖÓ“ÖÖôû, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖãŸÖÖ¸ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ²ÖÖ¸ü›üüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 96/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß ¾ÖÖÖÖêôêûüúü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 8208506753  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß ¯»ÖÖµÖ¾Öã›ü �Öã¹ý«üÖ¸üÖ �Öê™ü ÖÓ²Ö¸ü ‹�ú ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸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 ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß¾Æüß-2691 Ø�ú´ÖŸÖß 
40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �Ö•ÖÖÖÖ ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö ‘Öã�Öê, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�ú 
¸üÖ. �Öãºþ«üÖ¸üÖ �Öê™ü ÖÓ²Ö¸ü -2 ×“Ö�Ö»Ö¾ÖÖ›üß ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü üüü�Öã̧ üÖÓ 359/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/2427 ¸üÖšüÖê›üüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9834552957  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 03.10.2021 “Öê 02.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÁÖß¸üÖ´ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯»ÖÃÖ¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ. ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß¯Öß-2237 Ø�ú´ÖŸÖß 65,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¸üÖÆãü»Ö ¸üÖ•Öß¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ÁÖß¸üÖ´ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü üüü�Öã̧ üÖÓ 305/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/591 
ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 8412879395 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ŸÖê 23.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, Ö»»ÖÖ �Öã¼üÖ “ÖÖôû ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´Öã�µÖÖ»ÖµÖÖ“Öê 
²ÖÖ•Öã»ÖÖü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÆüÖë›üÖ µÖã×Ö�úÖòÖÔ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß¾Æüß-4652 Ø�ú´ÖŸÖß 70,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖã¿ÖÖÓŸÖ ×¤ü»Öß¯Ö¸üÖ¾Ö »ÖÖÓ›ü�Öê, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ›üÖò. 
†ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü Ö�Ö¸ü ±úÖµÖ¸ü Ã™êü¿ÖÖ  ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü üüü�Öã̧ üÖÓ 360/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/1207 ²Öê›ü¤êüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 8805811521  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖÓ“Ö¿Öß»Ö ›ÒêüÃÖêÃÖ“Öê ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ÁÖßÖ�Ö¸ü  ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ †ò̄ Ö»Ö �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖã×¿Ö»Ö 
×“Ö´Ö�Ö»ÖÖ»Ö µÖÖ¤ü¾Ö, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Öò̄ Ö ȩ̂ü™ü̧ ü ¸üÖ. �ÖÖê�ãúôûÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 
337/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/81 ²ÖÓ›êü¾ÖÖ¸üü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9923103778  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 

4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü ü:ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 21.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ”û¡Ö¯ÖŸÖß“ÖÖî�ú ¯Öã�ÖÖÔ ¸üÖê›ü ¾ÖîÂ�Ö¾Öß †¯ÖÖ™Ôǘ Öë™ü ¹ý´Ö ÖÓ-104 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´ÖÖÃÖÖšüß “ÖÖ¸ü »ÖÖ�Öü ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê 
´Æü�ÖãÖ  ²Öê»™êüÖê ¾Ö ÆüÖŸÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú  ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö ‘Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü �úÖœü»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 22 ¾ÖÂÖáµÖ 
´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 339/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüü/ÁÖß ×³ÖÃÖêüüüüûüüü, ´ÖÖê �Î  8083182294  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



5)¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ :- 

³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 07.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤êü¾Ö�éú¯ÖÖ ´ÖÓ�Ö»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ”û¡Ö¯ÖŸÖß “ÖÖî�ú ¯Öã�ÖÖÔ ¸üÖê›üü 

ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸üŸµÖÖ �Ö²ÖÖÔ ¤üÖÓ›üßµÖÖ“ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö ×²Ö�ÖêÃ™ü ¤üÖÓ›üßµÖÖ †ò�›ü �Ö¸ü²ÖÖ 
‡Ô¾Æëü™ü µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê �úÖ›Ôü ”ûÖ¯ÖãÖ ×›ü•Öê“µÖÖ ŸÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ¸ü ¤üÖÓ›üßµÖÖ �ÖêôãûÖ ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê •Ö´ÖÖ¾Ö²ÖÓ¤üß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �ú¹ýÖ 
ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ ´ÖÖÃ�ú Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖÖê¿Ö»Ö ×›üÃ™üÖÃÖà�Ö“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ Ö �ú¸üŸÖÖ �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ×¾ÖÂÖÖÖã“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖê‡Ô»Ö †¿Öß ‘ÖÖŸÖ�ú �éúŸÖß �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆü/2014, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ×ÃÖ¸üÃÖÖ™ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖÓ. 337/2021 
�ú»Ö´Ö, 188, 269, 270, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ×³ÖÃÖêüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 02462-261364  
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ü :-  
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ŸÖê ×¤ü.07.10.2021 “Öê 23.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖê¤üß ´Öî¤üÖÖ ´ÖÖ´ÖÖ 

“ÖÖî�ú �úÖîšüÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ŸÖßÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ¤ü¸üÖê›üÖ Ø�ú¾ÖÖ ¸üÖê›ü ¸üÖò²Ö¸üß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê 
Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ »ÖÖ�ú›üß ´Öãšü †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü �ÖÓ•Ö¸ü •ÖÓ�Ö »ÖÖ�Ö»Öê»ÖÖüü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �Ö�Öê¿Ö Æü̧ üß“ÖÓ¦ü ÆüÖêôû�ú¸üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖÓ 715/2021ü �ú»Ö´Ö 
4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1266üüüüüüüÃÖã�ú´Ö¾ÖÖ¸üüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9850434273  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

7)‡Ô. ÃÖß. †òŒ™ü :- 

×²Ö»ÖÖê»Öß ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 08.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, •ÖãÖê ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú �úÖê™üÖÔ“Öê ²ÖÓ¤ü �Öê™ü •Ö¾Öôû ×²Ö»ÖÖê»Öß ŸÖÖ. 
×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, 18 ×»Ö™ü¸ü ¯Öê™ÒüÖê»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 2016/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÃÖµµÖ¤ü ´ÖÖêÆüßµÖÖê§üßÖ •ÖÆüß¸üÖê§üßÖ, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Öß üüüüüüµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×²Ö»ÖÖê»Öß �Öã̧ üÖ 190/2021 �ú»Ö´Ö 3, 7 ‡Ô.ÃÖß. †òŒ™ü �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß 
›üÖê‡Ô±úÖê›êüüüüû, ´ÖÖê.�Îú.  9823889037  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)¤êü�Ö»Öã̧ üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÆüÖã́ ÖÖÖ ×Æǖ ¯Ö¸ü�ÖÖ †Ö��ÖÖ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü “ÖÖî�ú ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 2880/-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/ÃÖã¬ÖÖ�ú¸ü ¤ü¢ÖÖ ´Ö»Ö¤üÖê›êü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ ü �Öã̧ üÖ 464/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/1984 
ÃÖ�úÖã̧ êüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 02463-255100  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖÖÖ¿ÖÖò̄ Ö ´Ö¬µÖê ´ÖÖî. �úÖî›ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß/×¾Ö¤êü¿Öß  Ø�ú´ÖŸÖß 5990/-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/1675, ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ŸÖê»ÖÓ�Öêü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖ 201/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüü/ÁÖß �ëú¦êüüüü,  
´ÖÖê.�Îú. 9823996314  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
3)‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †ÖêÃÖ¸üßŸÖ ´ÖÖî. ´ÖÖ¸ü»ÖÖ�ÖãÓ›üÖ ŸÖÖ. 
×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 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 1200/-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 ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß ³ÖÖ¸üŸÖ ¯ÖÓ›üßŸÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÓŸÖü, Öê. 
‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üüüüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üüü �Öã̧ üÖ 86/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüü/2204 ¯ÖÖ™üß»Öüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9765999899  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 
  



9)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
´ÖÖôûÖ�úÖêôûß :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¯ÖÖêÆü/2069 “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖ™êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ Æü. ´Öã. ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß  
†–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ²ÖÖ£Ö¹ý´Ö �ú›üß»Ö ¹ý´Ö ´Ö¬µÖê ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ ²ÖÓ¤ü �ú¹ýÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ×�Ö›ü�úßÃÖ ÃÖÖ›üßÖê �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü 
�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ´Ö¬Öã�ú¸ü “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ “ÖÖ™êü, ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
�Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß †Ö.´Öé. 31/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/2308 ¸üÖêšüÖê›üüüüü,  
´ÖÖê.�Îú. 9284536640  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

10)•Öã�ÖÖ¸ :- 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 08.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ,¸üÖ•Ö�úÖòÖÔ̧ ü •Ö¾Öôû ÃÖÆüµÖÖê�Ö Ö�Ö¸ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖÆüß¤ü 
•ÖÖÖ¬ÖÔÖ ´ÖÖ¾Ö›êü �úÖò́ ¯Ö»ÖêŒÃÖ ¤ãü�úÖÖ ÖÓ²Ö¸ü 4 ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 3490/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ 
†Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüü/•ÖÃÖ¾ÖÓŸÖØÃÖ�Ö Æãü•Öæ̧ üÖØÃÖ�Ö ¿ÖÖÆãüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüü ü�Öã̧ üÖÓ 
340/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüüü/209 ´ÖÓ�ÖÖÖôêûüüüüüûü,  ´ÖÖê �Î  8805013480  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

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

  



 


