
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 477/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 12/10/2021 
1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :-  
1)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 06.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß ²ÖÖ»ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ØÆü�ÖÖê»Öß ÖÖ�úÖü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ•Ö¾Öôû µÖê¾ÖãÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ šüÖêšüÖ¾ÖãÖ ¯Öê™ÒüÖê»Ö ¤üµÖÖ ´Æü�Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ×±úµÖÖÔ¤üßÖê †Ö´Ö“Öê�ú›êü ¯Öê™ÒüÖê»Ö 
ÖÖÆüß ´Æü�ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ ×ŸÖ‘ÖÖÓÖß ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖ£ÖÖ ´ÖÖ¹ýÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ ˆ‘Ö›ãüÖ ‘Ö¸üÖŸÖ µÖê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ´Öã»ÖÖÃÖ �ÖÓ•Ö¸ü“Öê ˆ»Ö™êü ²ÖÖ•ÖãÖê 
´ÖÖ¹ýÖ ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖß»ÖÖ ¬ÖŒ�úÖ ¤êü¾ÖãÖ ×ŸÖ“Öê �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ×´ÖÖß �ÖÓšü�Ö ¯Ö¤ü�ú †ÃÖ»Öê»Öê ‹�ú ŸÖÖêôûµÖÖ“Öê ÃÖÖêµÖÖ“Öê 
Ö‰ú �ÖÏò́ Ö“Öß †Ó�Öšüß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 95,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß •ÖÖŸÖÖÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖòÖÖòÃÖÖò×Ö�ú ×™ü. ¾Æüß. 
±úÖê›ãüÖ Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê †ÖÆêüŸÖ. ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ •Ö�Ö´Öß †ÃÖ»µÖÖÖê ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ‘Öê¾ÖãÖ †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öß †ÖÆêü.   
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ×¯Ö¸üÖ•Öß •Ö´Ö¤üÖ›êü, ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ²ÖÖ»ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ØÆü�ÖÖê»Öß ÖÖ�úÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü �Öã̧ üÖÓ 307/2021 �ú»Ö´Ö 394, 452, 427, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ²Öß †Ö¸ü ×�ÖŸÖêüüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 7387791899   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 09.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 23.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ›üÖò. ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Öîª�úßµÖ 
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃŸÖß�ÖéÆü ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üßü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ¾ÖÃŸÖß�ÖéÆüÖ“Öê ²ÖÖÆêü¸ü ´ÖÖê�úôûµÖÖ ´Öî¤üÖÖÖŸÖ ±úÖêÖ¾Ö¸ü ²ÖÖê»ÖŸÖ 
×±ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ †“ÖÖÖ�ú ¤üÖêÖ †ÖÖÖêôû�Öß ‡ÃÖ´Ö ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö ü̧ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê •Ö¾Öôû µÖê¾ÖãÖ ¸üÃŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ²ÖÆüÖÖÖ �ú¹ýÖ “ÖÖ�ãú ¾Ö �ÖÖ¾Öšüß 
×¯ÖÃ™ü»Ö ÃÖÖ¸ü�µÖÖ ×¤üÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ÆüÖŸµÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¬ÖÖ�ú ¤üÖ�Ö¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß •Ö¾Öôûß»Ö ȩ̂ü›ü´Öß �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 10,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ •Ö²Ö¸üßÖê 
“ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê †ÖÆêü.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖêÆǘ ´Ö¤ü Æǘ Öß¤ü ×¯Ö. †²¤ãü»Ö �Ö�Öß, ¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ‹´Ö²Öß²Öß‹ÃÖ ±úÖµÖÖ»Ö ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. 
¯Ö¸ü¿Öã̧ üÖ´Ö ¯Öã̧ üÖ ŸÖÖ. Ö¾Ö»Ö�Ö›üÖ ×•Ö. —ÖÓ—ÖãÖ ¸üÖ•ÖÃ£ÖÖÖ Æü. ´Öã. ›üÖò. ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Öîª�úßµÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ×¾ÖªÖ£Öá 
¾ÖÃŸÖ�ÖéÆü ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖÓ 724/2021 �ú»Ö´Ö 392, 34, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö 
ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 3/25, 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �úÖȩ̂ êüüüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 8888836607  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ. 
 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

×�úÖ¾Ö™üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 10.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß ¤ü¢ÖÖ�Ö¸ü �ÖÖê�Óúã¤üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ‰ú Æêü ¯ÖãŸÖ�µÖÖ“Öê ÃÖÖ�Ö¸ü¯Öã›üÖ ×Ö×´Ö¢Ö ‘Ö¸üÖ»ÖÖ �ãú»Öǣ Ö »ÖÖ¾ÖãÖ �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ 
‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Ö ê¿Ö �ú¹ýÖ �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖò�ú¸ü ´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»Öê Ö�Ö¤üß 50,000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‘Ö¸üÖŸÖãÖ 20,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 
70,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹¾Öê•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¿Öê�Ö ±ú¸üß¤ü ×¯Ö. ¿Öê�Ö ÆãüÃÖêÖ, ¾ÖµÖ 46 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü 
¸üÖ.¤ü¢ÖÖ�Ö¸ü �ÖÖê�ãÓú¤üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™üüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 320/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, 
³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüü/1913 ¸üÖšüÖê›üûüúü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 02469-222100   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

³ÖÖê�ú¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×�úÖ¾Ö™ü ¸üÖê›ü ³ÖÖê�ú¸ü ‘ÖßÃÖê¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê ¿ÖÖôêû•Ö¾ÖôãÖû ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. 
³ÖÖê�ú¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯Ö»ÃÖ¸üü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ ‹´Ö‹“Ö-26/‹—Öê›üú-0079 Ø�ú´ÖŸÖß 54,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÁÖß�úÖÓŸÖ ÃÖã̧ êü¿Ö¸üÖ¾Ö ¤ü̧ ü²ÖÃŸÖ¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 
Æü. ´Öã. ¯Ö¾ÖÖ¸ü �úÖò»ÖÖß ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üü üüü�Öã̧ üÖÓ 371/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/2090 ÃÖÓ•ÖµÖ ¯ÖÖÓœü̧ êüúüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9850733744  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 



 
 

4)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²Öß. �êú. ÆüÖò»Ö ÁÖßÖ�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 

×�Ö¿ÖÖŸÖãÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖß ÃÖò́ ÖÃÖÓ�Ö ‹´Ö-31 �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 5,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ‹�ú ¾ÖÖ ¯»ÖÃÖ ÖÖÑ›ü �Óú¯ÖÖß“ÖÖ 
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¤üÖêÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖêÆüßŸÖ ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö 
 —ÖÖÓ²Ö ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 17 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. ¿ÖÖ´ÖÖ�Ö¸ü �Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 345/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/614 ÃÖÖŸÖÖ ȩ̂ü, ´ÖÖê.ÖÓ. 
9823170905  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)“ÖÖȩ̂ üß :- 
³ÖÖê�ú¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖÆü×ÃÖ»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖ�Ö ³ÖÖê�ú¸ ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.ü 

ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô ÆüµÖÖ ÖÖµÖ²Ö ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü ³ÖÖê�ú¸ü µÖê£Öê ¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖ�Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ ×´Ö™üà�Ö �úÖ´Öß ¤ãüÃÖ·µÖÖ 
ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ú�ÖÖŸÖãÖ ×»ÖÖß¾ÆüÖ �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ »Öò̄ Ö™üÖò̄ Ö Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê 
†ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ȩ̂ü�ÖÖ ²ÖÖ»ÖÖ•Öß “ÖÖ´ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖµÖ²Ö ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü ¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖ�Ö ŸÖÆü×ÃÖ»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ 
³ÖÖê�ú¸ü ¸üÖ. ¸üÖê-ÆüÖ‰úÃÖ ±ú¸üÖÓ¤êü ¯ÖÖ�Ôú ÖÖÓ¤ü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 372/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/2138 Ø¿Ö¤êüûü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9850733744  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.04.2021, 11.05.2021 ŸÖê ×¤ü. 12.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ×¿Ö¸üÖœüÖê�Ö ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ÖÖ¾Öê •ÖÖ�ÖÖ ÖÃÖŸÖÖÖÖ 100/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �Ö ȩ̂ü¤üß �ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü �ú¹ýÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü 
�Ö ȩ̂ü¤üß ×¾Ö�Îúß“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê ³ÖÖÃÖ¾ÖãÖ �ÖÏÖ. ¯ÖÓ. �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ×¿Ö¸üÖœüÖê�Ö µÖê£Öê ²ÖÖò›ü ¤êü¾ÖãÖ ŸÖß •ÖÖ�ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ÖÖ¾Öê ÖÃÖŸÖÖÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ¯ÖÏÖò̄ Ö™üá 
Ã¾ÖŸÖ:“Öê ÖÖ¾Öê �ú¹ýÖ ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ±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 ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¯Ö¤ü̧ êü, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ×¿Ö¸üÖœüÖê�Ö ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü Æü. ´Öã. Ø•Ö¤ǘ ÖÖ�Ö¸ü 
‘Ö¸ü ÖÓ. 110 �ÖÖê̄ ÖÖôû“ÖÖ¾Ö›üß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüüüü �Öã̧ üÖ 203/2021 �ú»Ö´Ö 420, 421,  
463, 464, 465, 468, 471, 34, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �ú¸üÖ´ÖãÓ�Öêû,ü ǘ ÖÖê.�Îú. 
9823647333  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¾Ö÷ü»ÖÖ�Ö¸ü ÃÖÖ‡Ô ²ÖÖ¸ü“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ´ÖÖê�úôûµÖÖ 
•ÖÖ�ÖêŸÖ ×ÃÖ›ü�úÖê ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ 
¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 8350/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �Ö�Öê¿Ö Æü×¸ü¿Ö“ÖÓ¦ü 
ÆüÖêôû�ú¸üüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 727/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1027 Ø¿Ö¤êüüüüüüûü,  ´ÖÖê �Î  9511851737  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¾Ö÷ü»ÖÖ�Ö¸ü ÃÖÖ‡Ô ²ÖÖ¸ü“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ‹�úÖ ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ 
¿Öê›ǘ Öß¬µÖê ×ÃÖ›ü�úÖê ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü 
�ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 18,500/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ÃÖã̧ êü¿Ö 
ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö £ÖÖȩ̂ üÖŸÖüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 726/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. 
•Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1027 Ø¿Ö¤êüüüüüüûü,  ´ÖÖê �Î  9511851737  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



3)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸ü ÃÖß ‹´Ö �úÖò́ ¯Ö»ÖêŒÃÖ ”û¡Ö¯ÖŸÖß “ÖÖî�ú 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¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 3400/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Öüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü ü�Öã̧ üÖÓ 344/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2309 •ÖÖ¬Ö¾Öüüüüüüûü,  ´ÖÖê �Î  9049343095  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 15.25 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Æü×¸ü ÆüÖò™êü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖôû™êü�ú›üß ¸üÖê›ü¾Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 
1810/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÃÖ»Öß´Ö ²Öê�Ö •Ö»ÖÖ»Ö ²Öê�Öüüüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü ü�Öã̧ üÖÓ 260/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1821  
¿Öê�Ö ¸üÃÖã»Öüüüüüüûü,  ´ÖÖê �Î  02462-236510  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
5)´Öã�Öê›üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×•Ö. ¯Ö. ÆüÖµÖÃ�ãú»Ö ´Öã»ÖÖÓ“Öê ¿ÖÖôêû“Öê ´Öî¤üÖÖÖ“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ŸÖÖ. 
´Öã�Öê›ü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü̧ üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1700/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ²ÖÖ»Ö³ÖÖ¸üŸÖß �îú»ÖÖÃÖ 
³ÖÖ¸üŸÖßüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüü ü�Öã̧ üÖÓ 291/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1762 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üüûü,  ´ÖÖê �Î  9923481762  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
6)� Óú¬ÖÖ¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖê ‘ÖÖê›ü•Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü —Ö´Ö—Ö´Ö ÆüÖò™êü»Ö“µÖÖ ´ÖÖ�Öê ŸÖÖ. 
�Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 4060/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �ÖÖê̄ ÖÖ»Ö “ÖÓ¦ǖ ÖÖ»Ö ‡Ó¦üÖôêûüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
�Óú¬ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüüü ü�Öã̧ üÖÓ 341/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüü/�Ö�ÖÖ“ÖÖµÖÔüüûü,  ´ÖÖê �Î  9823391570  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
7)‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 14.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü �ÖÏÖ´Öß�Ö ²ÖÑ�ú“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü 
×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ×´Ö»ÖÖ ›êüüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 
Ö�Ö¤üß 1630/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¸ǘ Öê¿Ö ÃÖÖêÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö �úÖÓ²Öôêûüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 88/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüü/�úÖÓ²Öôêûüüûü,  ´ÖÖê �Î  7559338661  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
8)Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÆüÃÃÖÖ¯Öã̧ ü ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü �Ö±úÖ¸ü�ÖÖÖ µÖÖÓ“Öê ¯Ö¡ÖÖ“Öê ¿Öê›ü“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ŸÖÖ.ü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ 
�ú»µÖÖ�Öüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1830/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆü/2343 �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ×¾Ö÷ü»Ö �ú¤ǘ Öûüüüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öüüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 96/2021 �ú»Ö´Ö 
12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüü/•ÖÆüÖ�Öß¸ü¤üÖ¸üûüüûü,  ´ÖÖê �Î  9822337382  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
9)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. »ÖÆüÖÖ ŸÖÖ. †Ö¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ×´Ö»ÖÖ ›êüüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1510/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö 
•Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ²Öôûß¸üÖ´Ö ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö ¸üÖšüÖê›üûüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 286/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/1295 
�úÖÓ²Öôêûüûüüûü,  ´ÖÖê �Î  9823720358   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)´Öã�Öê›üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. †Ö�Ö¸ü�ÖÖ ¯ÖÖšüß•Ö¾Öôû ¤ü¢Ö ´ÖÓ¤üß¸ü ¸üÖê›üÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´Öã�Öê›ü ŸÖÖ. 
´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ 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 ¯ÖÖêÆüü/1631, ÃÖã×Ö»Ö ´ÖÖ×�Ö�ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÓ›êü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
´Öã�Öê›üüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�Öê›ü �Öã̧ üÖ 290/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆüüüü/1111 “ÖÖŸÖ¸ü¾ÖÖ›üûüüü, ´ÖÖê.�Îú. 8805957400  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  



2)×²Ö»ÖÖê»Öß :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ³ÖÖÃ�ú¸üÖ�Ö¸ü ×²Ö»ÖÖê»Öß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¤üß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1800/-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�úÖòüü/765, ¸üØ¾Ö¦ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ×¯Ö™ü»Ö¾ÖÖ›üü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»ÖßüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ×²Ö»ÖÖê»Öß �Öã̧ üÖ 197/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüü/2542 ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêûüûüüü, 
´ÖÖê.�Îú. 02465-223333  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
3)²ÖÖ¸ü›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¿Öë²ÖÖê»Öß Æü§üßŸÖ ×¿Ö¾ÖÖȩ̂ üß »ÖÓ“Ö ÆüÖế Ö ÆüÖò™êü»Ö“µÖÖ ²ÖÖ•Öã“Öê 
¸üÖ•ÖêÀ¾Ö¸ü ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü �ú»µÖÖ�Ö�ú¸ü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê ³ÖÖê�ú¸ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1800/-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 ¯ÖÖêÖÖüü/611, “Ö�Îú¬Ö¸ü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸üü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ²ÖÖ¸ü›üüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ²ÖÖ¸ü›ü �Öã̧ üÖ 
97/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/640 �Öã¼êüûüûüüü, ´ÖÖê.�Îú. 8605150156  Æ êüü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

9)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
� Óú¬ÖÖ¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ´ÖÖÖÃÖ¯Öã̧ üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ×¾Ö÷ü»Ö ×�ú›êü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ´ÖÖÖÃÖ¯Öã̧ üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ¯Öß�ú ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖÖê 
¾ÖÖµÖÖ �Öê»µÖÖÖê ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ŸÖ�ÖÖ¾ÖÖŸÖãÖ �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ×�Ö¸ü•ÖÖ²ÖÖ‡Ô ×¾Ö÷ü»Ö ×�ú›êü, 65 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ´ÖÖÖÃÖ¯Öã̧ üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸ü †Ö.´Öé. 57/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüü/�Ö�ÖÖ“ÖÖµÖÔüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9823391570  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

10)¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´ÖéŸµÖã :- 
ÃÖÖêÖ�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.44 ¾ÖÖ. “Öê ¯Öã¾Öá ¾Öêôû ÖŒ�úß ÖÖÆüß, ´ÖÖî. Æü̧ üÃÖ¤ü ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×Ö´ÖÔ»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö ²ÖÖë›ü»Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖãÖê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü Æüß  ×¾ÖÆüß¸üß“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ 
´ÖéŸÖ †Ö¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¯ÖÏêŸÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÃÖß. †Ö¸ü. ¯Ö×¸üÆüÖ¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüü †Ö.´Öé. 31/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/1939 ÆÓü²Ö›ìüüüüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 
9158868002  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
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                                                                                          ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 
 


