
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
   
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›            •ÖÖ.�Îú. 465/2021               ×¤üÖÖÓ�  :  02/10/2021 
1)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.30 ŸÖê ×¤ü. 29.09.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê 
‘Ö¸üß ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ÖÖ‡Ô�ú �úÖò»Öê•Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ‹Ö›üß-42, ›üß-48/4 ×ÃÖ›ü�úÖê ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¸üÖê›ü¾Ö¹ýÖü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÆüÖë›üÖ 
µÖã×Ö�úÖòÖÔ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß›ü²»µÖã-6561 Ø�ú´ÖŸÖß 60,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÏÃÖÖ¤ü �ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö ÃÖ¸üÖ±úü, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �úÖ¯Ö›ü ¤ãü�úÖÖ ´ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ÖÖ‡Ô�ú �úÖò»Öê•Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
‹Ö›üß-42, ›üß-48/4 ×ÃÖ›ü�úÖê  ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü üüü�Öã̧ üÖÓ 698/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüü/1912 ×ŸÖ›ü�êúûüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  8421394862  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ŸÖê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ‹�úÖŸ´ÖÖß�ú ²ÖÖ»Ö ×¾Ö�úÖÃÖ ÃÖê¾ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¯ÖÏ�ú»¯Ö 
�úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. 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/‹‹-8796 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß »Ö�´Öß�úÖÓŸÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü 
×ÃÖŸÖÖ¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‹•ÖêÃÖß•Ö ¸üÖ. µÖê¾ÖŸÖß ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü üüü�Öã̧ üÖÓ 
229/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüü/1912 ×ŸÖ›ü�êúûüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9823027835  Æêü �ú ü̧ßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
3)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ŸÖê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ŸÖÆü×ÃÖ»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×ÃÖ²Öß ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡ÔÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹ÃÖ-6437 Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÖ¬Ö¾Ö »ÖÖ»Öã ÃÖÖëôû�êú, ¾ÖµÖ 39 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ‡••ÖŸÖ�ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü üüü�Öã̧ üÖÓ 186/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüü/2006 ´ÖãÃŸÖÖ¯Öã̧ üêúûüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9325850996  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö�ÖßÖÖ‘ÖÖ™ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ×´Ö¡ÖÖ 
ÃÖÖê²ÖŸÖ �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß Ö¤üß“ÖÖ ¯Öã»Ö ¯ÖÖÆü�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ •ÖãµÖÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ �ÖÓ•Ö¸üÖê 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖ¾Öê ÆüÖŸÖÖ“Öê �ú¸Óü�Öôûß»ÖÖ ¾Ö �Óú²Ö ȩ̂ü•Ö¾Öôû ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß †´Ö¸üØÃÖ‘Ö ×¯Ö. ¸üŸÖÖØÃÖ‘Ö üüÖÖÓ¤êü›¾ÖÖ»Öê, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖê¾ÖÖ¤üÖ¸ü ¸üÖ. ×¤ü»Öß¯ÖØÃÖ‘Ö �úÖò»ÖÖß ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êüû ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖÓ 349/2021 �ú»Ö´Ö  326, 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/ÁÖß �ÖÖ›êüüüüûüüüü, ü´ÖÖê.�Îú. 9765896991  Æ êü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

2)¤êü�Ö»Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üßê“Öê ‘Ö¸üß ÖÖ™ü�ú¸ü �Ö»»Öß ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ‘Ö¸üß µÖê¾ÖãÖ ´Æü�ÖÖ»ÖÖ �úß ´ÖÖ—Öê ¾ÖµÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖ—Öê »Ö�Ö �ú¸ü †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ £ÖÖ¯Ö›üÖ 
²Öã�úµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ¯»ÖÖÃ™üß�ú“µÖÖ ¯ÖÖ‡Ô̄ ÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÆüÖŸÖÖ“Öê ´ÖÖ�Ö™ü ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ •Ö�Ö´Öß �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ŸÖÖÆêü̧ ü ²Öê�Ö´Ö ³ÖÏ.  
×´Ö—ÖÖÔ �ÖµÖã́ Ö ²Öê�Ö, ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¾Ö ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ÖÖ™ü�ú¸ü �Ö»»Öß ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êüû ¤êü�Ö»Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖÓ 455/2021 �ú»Ö´Ö  326, 323, 504,  ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/1677 ¿Öê�Ö 
ŸÖÖÆêü̧ üüüüûüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9552520363  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

 
 
 
 
 



3)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

1)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü ü:ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 01.05.2015 ŸÖê ×¤ü. 19.07.2021 “Öê 11.00 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ¸üß ŸÖÖ. ×•Ö. 
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 ¯»ÖÖò™ü ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ‹�ú »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê 
´Æü�ÖãÖ ¿ÖÖ× ü̧¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �ú¹ýÖ ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß. ¾Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß 
×¤ü»Öß. ¾Ö ¤üÖêÖ ´Öã»ÖÖÃÖÆü ‘Ö¸üÖŸÖãÖ ÆüÖ�ú»ÖãÖ ×¤ü»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 25 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüü 
üüü�Öã̧ üÖÓ 295/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Öüüüü/ÁÖß �úÖ�ú›êüüüûüüü, 
´ÖÖê �Î  9923131121  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

4)†ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö �êú»Öê :-    
ÃÖÖêÖ�Öê›ü :ü- »Ö�ÖÖÖÓŸÖ¸ü ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔ ¯ÖÖÃÖãÖ ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 26.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. 

†ÖÓ²ÖêÃÖÖÓ�Ö¾Öß, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¤îü¾Ö¿ÖÖ»ÖÖ �ãú¿Ö²ÖÖ ±úÖ•Ö�Öê, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ´Ö•Ö ȩ̂üÃÖÖÓ�Ö¾Öß Æü. ´Öã. ×¿Ö�Ö�ú �úÖò»ÖÖß »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü  ×Æü“Öê »Ö�Ö ×¤üÖÖÓ�ú 21.04.2003 —ÖÖ»Öê. »Ö�ÖÖŸÖ ¾Ö¸ü ¤ü×�Ö�ÖÖ ¯ÖÖ“Ö »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ¯ÖÖ“Ö ŸÖÖêôêû ÃÖÖêÖê ¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¸ü ˆ¯ÖµÖÖê�Öß ÃÖÖ´ÖÖÖ 
¤êü¾ÖãÖ »Ö�Ö �ú¹ýÖ ×¤ü»Öê. »Ö�ÖÖÖÓŸÖ¸ü ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖãÖ �Öã»»Ö�ú �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ¡ÖÖÃÖ ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ÃÖÖ 2009 
´Ö¬µÖê ´Öã»Ö�ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖµÖŸÖ ×Æü“Öê ¯ÖÖê™ü“µÖÖ ´Öã»ÖÖÃÖ ³Öê™ãü Ö ¤êüŸÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ ÖêÆü´Öß ™üÖê“ÖãÖ ²ÖÖê»Ö�Öê †ÃÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ ¡ÖÖÃÖ †ÃÖÖÆüµÖ —ÖÖ»µÖÖÖê ×ŸÖÖê 2012 
´Ö¬µÖê �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ �ú¸üßŸÖÖ ¤üÖêÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê �Ö“ÖÔ †Ö»ÖÖ. µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
´ÖµÖŸÖ ×Æü“Öê¾Ö¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß —ÖÖ»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÔ ÆüÖ ŸÖã—µÖÖ ¾Ö›üß»ÖÖÓ�ú›ãüÖ †ÖÓ́ ÆüÖ»ÖÖ ¾ÖÃÖã»Ö �ú¸üÖµÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖÃÖÖšüß ™üÖê“ÖãÖ 
²ÖÖê»Öê�Öê, ŸÖß“Öê ´Öã»ÖÖÃÖ ³Öê™ãü Ö ¤êü�Öê ÆüÖ ¡ÖÖÃÖ ŸÖß»ÖÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÆüßÃÖ ×ŸÖ“Öê ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖ ÃÖ´Ö�Ö ‘Ö¸üÖŸÖ Ö ‘ÖêŸÖÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ 
‘Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü ÆüÖ�ú»ÖãÖ ×ŸÖ»ÖÖ †¯Ö´ÖÖÖßŸÖ �êú»Öê. †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ¡ÖÖÃÖÖ»ÖÖ �Óú™üÖôãûÖ ŸÖß“µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üß �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ 
†ÖŸ´ÖÆüŸÖµÖÖ �êú»Öß. µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ´ÖµÖŸÖÖÃÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ ¯ÖÏ¾ÖéŸÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧  ü×±úµÖÖÔ¤üß ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. †ÖÓ²ÖêÃÖÖÓ�Ö¾Öß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üü �Öã̧ üÖÓ. 162/2021 �ú»Ö´Ö  306, 
498(†), 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö�ú¸üü , ´ÖÖê.�Îú. 9970775446  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5)¯Öôû¾ÖæÖ Öê»Öê  :-    
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 30.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ŸÖê 12.30  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ™üÖ�úß �Ö›ü�ú¯Öã̧ üÖü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ •Ö´ÖßÖß“µÖÖ ¾ÖÖ¤üÖ“Öß �úÖê™üÖÔŸÖãÖ ÖÖê™üßÃÖ �úÖœüŸÖÖ �úÖ †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê 
ÃÖÖ †Ö›ü¾ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖßÖê ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö ü̧ ²ÖÃÖ¾ÖãÖ  ¯ÖãµÖÖß ×¿Ö¾ÖÖ ü̧ÖŸÖ ¯Öôû¾ÖãÖ Öê‰úÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß †´ÖÖê»Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ›ãü�ú¸êü, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. Ø¯Ö¯Öôû�ÖÖ¾Ö �úÖȩ̂ ü�úÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖÓ 348/2021 �ú»Ö´Ö 143, 147, 341, 365, 323, 506 ³ÖÖ¤üÓ×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/•ÖÖ¬Ö¾Öûü,ü ´ÖÖê. ÖÓ. 9823352701  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ü   
 
 
 
 
 
 
 



 

6)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
¤êü�Ö»Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.11.2009, 29.11.2021 ŸÖê ×¤ü. 27.02.2021 ¸üÖê•Öß “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß Æêü µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ×»Ö×´Ö™êü›ü “Öê †¬µÖ�Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ ¾Ö¸üß»Ö �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê 
•ÖÖ�ÖÖ �Ö ȩ̂ü¤üß �ú¹ýÖ ŸµÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö �ú¹ýÖ Ö�Ö ü̧ ×¾Ö�úÖÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ŸÖÖê ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö ÖÖ�úÖ¸ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü 
ÃÖã¬¤üÖ †£Öá�ú ±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¯»ÖÖò™ü“Öß ÃÖÓ�µÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖãÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê Ö�Ö¸ü¯ÖÖ»Öß�úÖ ¤êü�Ö»ÖãÖ“Öê ²ÖÖÖ¾Ö™ü ÃÖÓ́ ÖŸÖß ¯Ö¡Ö ŸÖµÖÖ¸ü �ú¹ýÖ ŸÖê 
ÃÖÓ́ ÖŸÖß ¯Ö¡Ö �Ö ȩ̂ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ³ÖÖÃÖ¾ÖãÖ ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö �ú¹ýÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ¤ãü�úÖÖ �úÖœãüÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †Ö£Öá�ú ±úÖµÖ¤üÖ ÆüÖê�µÖÖÃÖÖšüß 
¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ¾Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“µÖÖ ÃÖ³ÖÃÖ¤üÖ“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 ´ÖÆêü¿Ö ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ×²Ö•Ö»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¿ÖÖ¸ü¤üÖÖ�Ö¸ü ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖ. 456/2021 �ú»Ö´Ö 420, 463, 464, 409, 467, 471, 474, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß  ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüû,ü  ǘ ÖÖê.�Îú. 9860026652  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)ŸÖÖêŸÖµÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ  :-  
³ÖÖê�ú¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 02.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß 
ÆüÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ÖÃÖŸÖÖÖÖ  ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß ²ÖŸÖÖ¾Ö�Öß �ú¹ýÖ ²ÖÃÖ Ã£ÖÖÖ�úÖŸÖÖß»Ö ¯ÖÏ¾ÖÖ¿ÖÖ“Öê ¯Öî¿ÖÖ“Öê ¯ÖÖò�úß™ü, ÃÖÖ´ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÖÆü�Öß �ú¸üßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾ÖÖ¿ÖÖÖß ×¾Ö ü̧Öê¬Ö �êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ´Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖÆêü ŸÖã́ Æüß ´Ö»ÖÖ †Öêôû�ÖŸÖ ÖÖÆüß �úÖ ¾Ö Ã¾ÖŸÖ:“Öß †Öêôû�Ö »Ö¯Ö¾ÖãÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
†ÃÖ»µÖÖ“Öß ²ÖŸÖÖ¾Ö�Öß �úê»Öß †ÖÆêü. ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆü/2090 ÃÖÓ•ÖµÖ ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ¯ÖÖÓœü̧ êü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖê�ú¸üüü �Öã̧ üÖ. 361/2021 �ú»Ö´Ö 171, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/2401 •ÖÖ¬Ö¾Öüüû,ü ǘ ÖÖê.�Îú. 
9850493110  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 01.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¾ÖÖ•Öê�ÖÖÓ¾Ö µÖê£Öß»Ö ¤ãü¬Ö´Ö»Ö µÖÖÓ“Öê ¤ãü�úÖÖÖ“Öê 
¯Ö¡ÖÖ“Öê ¸üÖê›ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ŸÖÖ.ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖ ê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüüü †Öê̄ ÖÖ 
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1430/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖêÖÖüüüü/686, ¹ý¯Öê¿Ö �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¤üÖÃÖ¸ü¾ÖÖ¸üüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü ü�Öã̧ üÖÓ 699/2021 �ú»Ö´Ö 
12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2168 •ÖÖ¾Öê¤üüüûü,  ´ÖÖê �Î   8999978576  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 01.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ µÖê£Öß»Ö Æü²Öß²ÖßµÖÖ �úÖò»ÖÖß µÖê£Öß»Ö 
´ÖÆǘ Ö¤üßµÖÖ �ÖÖîÃÖ µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ŸÖÖ.ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ 
�ú»µÖÖ�Ö üüü×´Ö»ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1660/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖüüüü/2144, ÃÖã̧ êü¿Ö »Ö�´Ö�Ö¸üÖ¾Ö ‘Öã�Öêüüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü ü�Öã̧ üÖÓ 700/2021 
�ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2168 •ÖÖ¾Öê¤üüüûü,  ´ÖÖê �Î  8999978576  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)×�úÖ¾Ö™ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 01.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖê ²ÖÖê£Ö •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ¸üÖÆãü»Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü 
µÖÖÓ“Öê ¬ÖÖ²µÖÖ»ÖÖ »ÖÖ�ÖãÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ŸÖßÖ ¯Ö¡ÖÖ“Öê ¿Öê›ü ‡Ó•Öê�ÖÖ¾Ö ±úÖ™üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ÃÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö üüü×´Ö»ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2770/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Öüüüü/ÁÖß ¿ÖÓ�ú¸ü ×¯Ö. ³ÖÖ�Ö“ÖÓ¦ü ›êü›ü¾ÖÖ»Öüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüü ü�Öã̧ üÖÓ 305/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1805 ¯ÖÖÓœü̧ êüüüüûü,  ´ÖÖê �Î  
7745001805  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 01.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, »ÖÖ»Ö¾ÖÖ›üß ×²ÖÎ•Ö�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸üü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü̧ üßŸµÖÖ ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 
Ö�Ö¤üß 1250/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖüüüü/2085 ×¾Ö•ÖµÖ�ãú´ÖÖ¸ü ×¯Ö. �ãú¸ǘ ÖµÖÖ ÖÓ¤êü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüü ü�Öã̧ üÖÓ 350/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1207 ²Öê›ü¤êüüüüüûü,  ´ÖÖê �Î   02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



5)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 01.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‹¾Æü̧ ü�ÖÏßÖ �Ö»»ÖßŸÖß»Ö ¤üÖŸÖÖ¸ü �úÖò́ ¯Ö»ÖêŒÃÖ ´Ö¬Öß»Ö ¿Ö™ü̧ ü 
¹ý´Ö´Ö¬µÖê ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ÃÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ×´Ö—ÖÖȩ̂ üÖ´Öü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ´Ö™ü�úÖ 
•Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 31,950/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Öüüüü/ÃÖÓ•ÖµÖ 
¬ÖÖë›üß¸üÖ´Ö ×Ö»Ö¯Ö¡Öêü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 247/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüü/925 �úÖë›êü�ú¸üüüüüüûü,  ´ÖÖê �Î   02462-236510  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)²ÖÖ¸ü›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, µÖ´Ö¿Öê™ü¾ÖÖ›üß ŸÖê �Ö›ü�ãúŸÖ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¯Öã»ÖÖ•Ö¾Öôû ŸÖÖ.ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 4800/-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 ¯ÖÖêÆü/1975, †´Ö¸üÖÖ£Ö �ÖÓ�ÖÖ¸üÖ´Ö �ú¤ǘ Öü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖ. 
´Öã¤ü�Öê›üüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ²ÖÖ¸ü›üüüüüü �Öã̧ üÖ 92/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆüüüüüüü/2375 ¯ÖÖ¾Ö›êüü,  ´ÖÖê.�Îú.  9823062375  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)²ÖÖ¸ü›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖ¸ü›ü ŸÖê ´Öã¤ü�Öê›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ²ÖÖÆêüŸÖß Ö�Ö¸ü ²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›üü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 6300/-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×Öü/ÁÖß ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ Ö¸üÆü̧ üß �úÖôêûü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ²ÖÖ¸ü›üüüüüü �Öã̧ üÖ 91/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüüü/611 ¯Ö¾ÖÖ¸üüü,  
´ÖÖê.�Îú. 8208810448  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
3)×²Ö»ÖÖê»Ößüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¬ÖÖ�Ö¸ü �Ö»»Öß ×²Ö»ÖÖê»Öß  ŸÖÖ. 
×²Ö»ÖÖê»Ößü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¬Öß ¤üÖ¹ýý Ø�ú´ÖŸÖß 1500/-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 ¯ÖÖêÖÖü/2351ûü, ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÃÖÖµÖ»Öã ´Öã§êü¾ÖÖ¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
×²Ö»ÖÖê»ÖßüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×²Ö»ÖÖê»Ößüüüüüü �Öã̧ üÖ 178/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÖÖüüüüüüü/2542 ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêûüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9822172300  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

10)×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
1)´ÖÖÆãü¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê ¤ãü¯ÖÖ¸üß ŸÖê ×¤ü. 01.10.2021 “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ¯ÖÖÓ¬Ö¸üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¤üµÖÖ»Ö�Öß¸üß �Öß¸üß, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¯ÖÖÓ¬Ö¸üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü ÆüÖ 
¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖŸÖŸÖ“µÖÖ ÖÖ¯Öß�úß»ÖÖ �Óú™üÖôãûÖ �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß  ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¤üµÖÖ»Ö�Öß¸ü ×�Ö¸üß, 
¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß �úÖ¸ü�ãúÖ ¸üÖ. ¯ÖÖÓ¬Ö¸üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü Æü. ´Öã. ×�úÖ¾Ö™ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÆãü̧ ü †Ö.´Öé. 
29/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüü/764üüüü, •ÖÖ¬Ö¾Ö,   ´ÖÖê.�Îú. 7887687478  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)Æü¤ü�ÖÖÓ¾Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¬ÖÖ¸ü ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Öü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê 
³ÖÖ�µÖÁÖß †�ÖµÖ �úÖê�úÖ™êü, ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ×Ö¾ÖôûÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü ÆüßÖê �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß   
×¾ÖÂÖÖ ü̧ß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö»µÖÖÖê ŸÖßÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü�úÖ´Öß †Ö¬ÖÖ¸ü ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü 
¤êü�ÖÖ¸ü ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß •Öê.‡Ô. �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖÓ¾Ö †Ö.´Öé. 39/2021 �ú»Ö´Ö 
174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß ±úÖê»ÖÖÖê,   ´ÖÖê.�Îú. 9673147307  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
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¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 466/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 02/10/2021 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ "¸üÖÂ™Òü×¯ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Ößüüú" ¾Ö "»ÖÖ»Ö ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß" µÖÖÓ“Öß •ÖµÖÓŸÖß ÃÖÖ•Ö¸üß  
 

             2 †ÖòŒ™üÖêü, 2021 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ¸üÖê•Öß " ¸üÖÂ™Òü×¯ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öß " ¾Ö "»ÖÖ»Ö ²ÖÆüÖ¤æ̧ ü ¿ÖÖÃ¡Öß" µÖÖ ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß •ÖµÖÓŸÖß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 

†×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ÃÖÖ•Ö¸üß �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.  ´ÖÖ. ÁÖß ¯ÖḮ ÖÖê¤ü�ãú´ÖÖ¸ü ¿Öê¾ÖÖôêû, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú ÖÖÓ¤êü›ü, µÖÖÓÖß ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖêÃÖ ¯ÖãÂ¯ÖÆüÖ¸ü 

†¯ÖÔ�Ö �ú¹ýÖ †×³Ö¾ÖÖ¤üÖ �êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ�Öß ´ÖÖ. ÁÖß. ×¾Ö•ÖµÖ �ú²ÖÖ›êü, †¯Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú ³ÖÖê�ú¸ü, ´ÖÖ. ÁÖß. ×Ö»Öê¿Ö ´ÖÖȩ̂ êü, †¯Ö¸ü 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú ÖÖÓ¤êü›ü, ´ÖÖ. ÁÖß ×¾Ö�úÖÃÖ ŸÖÖê™üÖ¾ÖÖ¸ü, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö-†×¬Ö�Ö�ú (´Öã.), ÁÖß. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß »ÖÂ�ú ȩ̂üü, ÃÖ¯ÖÖê×Ö •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß, 

ÁÖß ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö �ãÓú›ü�Öß¸ü, ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ×ÖµÖÓ¡Ö�Ö �ú�Ö ¾Ö •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ˆ¢Ö´Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü, ¯ÖÖêÆü/ÃÖãµÖÔ³ÖÖÖ �úÖ�Ö�Öê, ¯ÖÖê�úÖò/×¾ÖÖÖê¤ü 

³ÖÓ›üÖ¸üßü, ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö¾Öß¬Ö ¿ÖÖ�Öê“Öê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß ¾Ö †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü ´ÖÖêšüµÖÖ ÃÖÓ�µÖêÖê Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê.  

 

                                                                                                    •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
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