
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú.  354/2021              ×¤üÖÖÓ�  : 23/09/2021 
1)�ÖãÖ :-   
¤êü�Ö»Öã̧ ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 11.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ŸÖê 17.30  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. �úÖ ȩ̂ü�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖÆüß¸üß“Öê 
¯ÖÖ�µÖÖŸÖ  ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �ÖÓ�ÖÖÃÖÖ�Ö¸ü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü,¾ÖµÖ 04 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ‰Óú¤üß (¯Ö. ¤êü.) ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü 
Æü. ´Öã. “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ ¤êü¿Ö´Öã�Ö µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ÆüÖê¼ü»Ö ¸üÖê›ü ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüßÃÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ ¯ÖŸÖß µÖÖÖê ¯ÖÖêÃ™êü»ÖÖ �Ö²Ö¸ü 
×¤ü»Öß �úß, ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖŸÖßÃÖ ›üÖê�êú ¤ãü�Öß“ÖÖ †Ö•ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖß“ÖÖ ×¾Ö»ÖÖ•Ö �ú¹ýÖ ÃÖã¬¤üÖ †Ö•ÖÖ ü̧ ²Ö¸üÖ ÆüÖêŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê ŸÖßÖê †Ö•ÖÖ¸üÖ»ÖÖ �Óú™üÖôãûÖ 
´ÖµÖŸÖ ´Öã»ÖßÃÖÆü ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖ“Öê •Ö¾Öôû †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‘Öã›æüÃÖÖ²Ö ¸üÃÖã»ÖÃÖÖ²Ö ²ÖÖ�Ö¾ÖÖÖ µÖÖÓ“Öê �úÖ ȩ̂ü�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ 
†ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã ÖÓ²Ö¸ü 34/2021 �ú»Ö´Ö 174 ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ¤üÖ�Ö»Ö �êú»Öê. ÃÖ¤ü̧ ü †Ö.´Öé. 
“Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖß�ú †×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö ÁÖß ¯Ö¸ü�Öê¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß ŸÖ¯ÖÖÃÖ �êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ. ŸÖ¯ÖÖÃÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖµÖŸÖ ²ÖÖ‡ÔÖê ×ŸÖ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ“µÖÖ †Ö•ÖÖ¸üÖ»ÖÖ 
�Óú™üÖôãûÖ ŸÖßÖê ×ŸÖ“Öß ´Öã»Ö�Öß ×Æü“Öê ÃÖÆü �úÖ ȩ̂ü�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ×¾ÖÆüß¸üß“Öê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ™üÖ�ãúÖ ×ŸÖ“ÖÖ �ÖãÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö ŸÖßÖê Ã¾ÖŸÖ: ×¾ÖÆüß¸üßŸÖ ˆ›üß 
´ÖÖ¹ýÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ ê ÃÖ¸ü�úÖ¸ü ŸÖ±ìú ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ ÁÖß ÃÖÓ�Ö´ÖÖÖ£Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¯Ö¸ü�Öê¾ÖÖ¸üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ ü �Öã̧ üÖÓ 433/2021 �ú»Ö´Ö 302, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß �Öøüß´Öêûûü,  
´ÖÖê.�Îú. 8805140100   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
 

1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 20.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.25 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ ²ÖÑ�ú •Ö¾Öôû ×¤ü»Öß¯ÖÃÖà�Ö �úÖò»ÖÖß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ †Ö•Öß“Öê ¤üÖêÖ ŸÖÖêôûµÖÖ“Öê ÃÖÖêµÖÖ“Öê �ÖÓšü�Ö Ø�ú´ÖŸÖß 90,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê †–ÖÖŸÖ ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê 
�ÖÓšü�Ö •Ö²Ö¸üßÖê ×ÆüÃÖ�úÖ¾ÖãÖ “ÖÖê¹ýÖ ¯ÖôãûÖ �Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖêÆãü»Ö ÆüÃÖ´Öã�Ö ¯Öß™üÖ›üßµÖÖ, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. 
×¤ü»Öß¯ÖØÃÖ‘Ö �úÖò»ÖÖßü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖÓ 337/2021 �ú»Ö´Ö 392, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß •ÖÖ¬Ö¾Öüúüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9823352701  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 20.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 21.09.2021 “Öê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
¸üŸÖÖ Ö�Ö¸ü •ÖîÖ ´ÖÓ¤üß¸üÖ •Ö¾Öôû ´ÖÖ»Öê�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ±ú¸üÖÓ¤êü ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖê¹ý´Ö µÖê£ÖãÖ ”û¡Ö¯ÖŸÖß “ÖÖî�ú ´ÖÖ�Öì Ã�ãú™üß �Îú´ÖÖÓ�ú 
‹´Ö‹“Ö-26/‹›ü²»µÖã-2586 Öê ‘Ö¸üÖ�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ ‹�úÖ »ÖÖ»Ö ¸Óü�ÖÖ“Öß ‹±ú—Öê›ü ´ÖÖê ÃÖÖ ×²ÖÖÖ ÖÓ²Ö¸ü“Öß ¾Ö ü̧ †–ÖÖŸÖ ¤üÖêÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™êü µÖê¾ÖãÖ ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ �ÖôûµÖÖÃÖ ×ÆüÃÖ�úÖ ´ÖÖ¹ýÖ •Ö²Ö¸üßÖê ÃÖÖêµÖÖ“Öß “ÖîÖ 21 �ÖÏò́ Ö Ø�ú´ÖŸÖß 62,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖê¹ýÖ ‘Öê¾ÖãÖ ¯ÖôãûÖ 
�Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÓ�ÖßŸÖÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö ²ÖÖê›ü�êú, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. »ÖÖê�ú×¾ÖÆüÖ¸ü �úÖò»ÖÖß ¾ÖÖ›üß (²Öã.) ŸÖÖ. ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖÓ 314/2021 �ú»Ö´Ö 392, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �ú¤ǘ Öüúüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9767288635  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †ÖÓ×²Ö�úÖÖ�Ö¸ü ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ‹ÃÖ ¯Öß ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡ÔÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß•Öß-1748 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß  �úÖê�ÖßŸÖ¸üß  
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †Ó�ãú¿Ö ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ‘ÖÖ´ÖÖê›êü, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. “ÖîŸÖµÖÖ�Ö¸ü ×¾ÖÀ¾Ö�ú´ÖÖÔ 
�úÖò»ÖÖß ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 313/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüüü/2699 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 02462-261364  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.00 ŸÖê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ›üÖò. †•ÖãÔÖ ´ÖÖ¯ÖÖ ȩ̂ü µÖÖÓ“Öê ¤ü¾ÖÖ�ÖÖµÖÖ 
ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ›üÖò »ÖêÖ ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡ÔÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹ŒÃÖ-8495 Ø�ú´ÖŸÖß 45,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß  �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×¾Ö÷ü»Ö ×¯Ö. ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö �ÖÖê²ÖÖ›êü, ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
•ÖîµÖŸÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü üüü�Öã̧ üÖÓ 340/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/1673üüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



4)¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
³ÖÖê�ú¸ü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ´ÖÖôû ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ »ÖÖ‡Ô™ü ×²Ö»ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü�ÖÖ �ú¹ýÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖÖ »ÖÖ‡Ô™ü ×²Ö»Ö ³Ö ü̧�µÖÖ“µÖÖ ÃÖã“ÖÖÖ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ¤üÆü¿ÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¹ýÖ ´Öß ×²Ö»Ö ³Ö¸ü�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ²Öã™üÖÖê ¾Ö £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ 
�úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ×»Ö´Ö�Ö®ÖÖ �ÖÓ�ÖÖ¸üÖ´Ö ²Ö�úÖ¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¾Ö¸üßÂšü ŸÖÓ¡Ö–Ö ¸üÖ. ²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üüüüü �Öã̧ üÖ 351/2021 
�ú»Ö´Ö 353, 332, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �úÖÓ²Öôêûüû,üü  ´ÖÖê.�Îú. 9923413244  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :- 
´Öã¤ü�Öê›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖôû�úÖêšüÖ ŸÖê ¤ü̧ êü�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›üüü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê µÖÖê�Öê¿Ö ×¯Ö. �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¾Ö›üÖ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. “Öã“ÖæÓ¤ü ŸÖÖ. ³ÖîÃÖÖ  ×•Ö. ×Ö´ÖÔ»Ö (ŸÖê»ÖÓ�ÖÖÖ)ü ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ×´Ö¡ÖÖ“Öß ´ÖÖê 
ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‹ŒÃÖ-2239 ¾Ö¸ü ´ÖÖ�Öê ²ÖÃÖãÖ ÃÖÖÃÖ¸ü¾ÖÖ›üß �Öã•Ö›üÖ µÖê£Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»Öß ´ÖÖê ÃÖÖ Æüß 
ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖ�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ ¾Ö ¬ÖÖê�úÖ¤üÖµÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ¾ÖÖÆüÖ �Ö›üµÖÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖãÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ 
—ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ³Öã•ÖÓ�ÖÖ †Ö²ÖÖ•Öß †Œ�ú»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. �Öã•Ö›üÖ ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›üü �Öã̧ üÖ 165/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×Öüü/ÁÖß ¾Ö™üÖ�Öêüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9823562807  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

6)ŸÖÖÓ²µÖÖ“Öß ŸÖÖ¸ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 01.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ±ãú»ÖÖ•Öß †ÖÖÓ¤ü̧ üÖ¾Ö �ú¤ǘ Ö µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªãŸÖ ¸üÖêÆüß¡Ö 

´ÖÖî. Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×•Ö.ü üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ±ãú»ÖÖ•Öß †ÖÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö �ú¤ü´Ö ´ÖÖî. Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö 25 �êú.¾Æüß. 
�Ö´ÖŸÖê“Öê ×¾ÖªãŸÖ ¸üÖêÆüß¡Ö ±úÖê›ãüÖ µÖÖŸÖß»Ö ŸÖÖÓ²µÖÖ“Öß ŸÖÖ¸ü 64 ×�ú»ÖÖê Ø�ú´ÖŸÖß 2500/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê ¾Ö †Öò‡Ô»Ö •Ö´ÖßÖß¾Ö¸ü ÃÖÖÓ›ãüÖ 
Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÖÖ¸üÖµÖ�Ö �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Öã�µÖ ŸÖÓ¡Ö–Ö ´Ö¸üÖ×¾Ö¾Öß Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö ¿ÖÖ�ÖÖ ŸÖÖ. ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üûü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öüüü �Öã̧ üÖÓ 86/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/•ÖÆüÖ�Öß¸ü¤üÖ¸üüüûüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9822337382  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)†¾Öî¬Ö �Öã™ü�ÖÖ ²ÖÖôû�Ö»ÖÖ :- 
1)´ÖÖÆãü¸ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 22.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖîÃÖßµÖÖ ±ú™üá»ÖÖµÖ—Ö¸ü ¤ãü�úÖÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú •Ö¾Öôû ´ÖÖÆãü̧ ü ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ×¾Ö¾Öß¬Ö �Óú¯ÖÖß“ÖÖ �Öã™ü�ÖÖ 
Ø�ú´ÖŸÖß 1,56,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê ´ÖØÆü¦üÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ‹ŒÃÖ µÖã ¾Æüß “ÖÖ¸ü “ÖÖ�úß ¾ÖÖÆüÖ ‹�ú ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü “ÖÖ�ãú †ÃÖÖ 
‹�ãú�Ö 17,59,200/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ, ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/279ü, †ÖÖÓ¤ü �úÖß¸üÖ´Ö 
¸üÖšüÖê›ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÆãü̧ üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÆãü̧ üüü �Öã¸üÖ 118/2021 �ú»Ö´Ö 328, 273, 272 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 26, 
26(2)(1), 26(2)(4), 30(2)(†) ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ ×¿Ö�ÖÖ¯ÖÖ¡Ö 59 †®ÖÃÖã̧ ü�ÖÖ �úÖµÖ¤Ö 2006 ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ  �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß , ´ÖÖê.�Îú. 7774042100  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

2)´Öã�Öê›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖî. •ÖÖÓ²Ö ²Öã. 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 ×¾Ö¾Öß¬Ö �Óú¯ÖÖß“ÖÖ �Öã™ü�ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 11,85,800/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �Ö•ÖÖÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ †ÃÖÖ¯Öã̧ êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüüüü �Öã̧ üÖ 278/2021 �ú»Ö´Ö 188, 328, 273, 272 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö  59 †®ÖÃÖã̧ ü�ÖÖ �úÖµÖ¤Ö 2006 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê   �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �úÖôêûüü , ´ÖÖê.�Îú. 9850072078  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
  



3)´ÖÖÖšüÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ŸÖÖ»ÖÓ�Ö ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
ŸÖßÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ×¾Ö¾Öß¬Ö �Óú¯ÖÖß“ÖÖ �Öã™ü�ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 2,40,800/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê 
ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ÃÖã³ÖÖÂÖ¸üÖ¾Ö ÆüŒ�êú, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß †®ÖÃÖã̧ ü�ÖÖ 
†×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖÆüÖµµÖ�ú †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓ“Öê �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ †®Ö ¾Ö †ÖîÂÖ¬Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ´Ö. ¸üÖ. ÃÖ¯ŸÖ�Öß¸üß ×²Ö»›üà�Ö ¾Ö�Ôú¿ÖÖò̄ Ö ÁÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÖšüÖüüüü �Öã̧ üÖ 121/2021 �ú»Ö´Ö 188, 328, 273, 272, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 26, 27 ¾Ö 30(2)(†) 
†®ÖÃÖã̧ ü�ÖÖ �úÖµÖ¤Ö 2006 ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1694 ¯Ö¾ÖÖ¸üüü , ´ÖÖê.�Îú. 9922921694  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

4)´Öã�Öê›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‘Ö¸üÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ×™üÖ ¯Ö¡ÖÖ“Öê ¹ý´Ö´Ö¬µÖê ´ÖÖî. •ÖÖÓ²Ö ²Öã. 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 ×¾Ö¾Öß¬Ö �Óú¯ÖÖß“ÖÖ �Öã™ü�ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 3,26,700/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �Ö•ÖÖÖÖ ¤ü¢ÖÖ �úÖôêûü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüüüü �Öã̧ üÖ 277/2021 �ú»Ö´Ö 188, 328, 273, 272 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö  59 †®ÖÃÖã̧ ü�ÖÖ 
�úÖµÖ¤Ö 2006 ¯ÖḮ ÖÖ�Öê   �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß †ÃÖÖ¯Öã̧ üüü , ´ÖÖê.�Îú. 9130052062  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

8)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)´Öã¤ü�Öê›üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 22.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤êüÖÖ ²ÖÑ�êú“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¯ÖÖÖ¯Ö¼üß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´Öã¤ü�Öê›ü ŸÖÖ. 
´Öã¤ü�Öê›ü ×•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�Ö ×´Ö»ÖÖüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1450/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆüü/2343 �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ×¾Ö÷ü»Ö �ú¤ǘ Öüüûüü, 
Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüü ü�Öã̧ üÖÓ 166/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/2187 †Ö»Öê¾ÖÖ¸üüüü,  ´ÖÖê �Î  9158756087  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 22.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö×¿Ö¾ÖÖÔ¤ü ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ �Ö»»ÖßŸÖß»Ö 
¸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 �ú»µÖÖ�Ö †Öê̄ ÖÖüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1240/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/•ÖÃÖ¾ÖÓŸÖØÃÖÆü Æãü•Öæ̧ üØÃÖÆü ¿ÖÖÆãüüüûüü, Öê. 
Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 339/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/802 ¾ÖÖ•Öß¤üüüüü,  ´ÖÖê �Î  02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 22.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾ÖÖ‘Öß ¸üÖê›ü µÖê£Öß»Ö ´ÖÆêǘ Öã¤ü�ÖÖÖ ±ÓúŒ¿ÖÖ ÆüÖò»Ö“µÖÖ 
¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ ×´Ö»ÖÖ ›êüüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1300/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖüü/603 †×Ö»Ö�ãú´ÖÖ¸ü †´ÖéŸÖ¸üÖ¾Ö ³Ö¦êüüüüûüü, Öê. 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 338/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/802 ¾ÖÖ•Öß¤üüüüü,  ´ÖÖê �Î  02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 22.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¯ÖÖÖ ¿ÖÖò̄ Ö“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ¸üÖê›ü»Ö�ÖŸÖ Ö´ÖÃ�úÖ¸ü 
“ÖÖî�ú ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1340/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/1211üüûüü, ²ÖÓ›ãü ×¯Ö. �êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö �ú»ÖÓ¤ü̧ ü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 285/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/1724 ¯ÖÖÓ“ÖÖôûüüüü,  ´ÖÖê �Î  9423437844   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
5)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 22.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤ãü¬Ö›êü†¸üß “ÖÖî�ú ¸üÆüß´Ö¯Öã̧ ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ »ÖÖò™ü¸üßüüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 
31,210/-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 üÖŸÖü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öûüüüüü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 671/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüüü/1027ûüüüü,  ´ÖÖê �Î  9511851737   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 



9)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
´Öã¤ü�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �úÖ´Öôû•Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ²ÖÓ¬ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ �ú´ÖÖÖß•Ö¾Öôû ŸÖÖ. ´Öã¤ü�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 Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1440/-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 ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ¯Ö¾ÖÖ¸üüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
´Öã¤ü�Öê›üüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›ü �Öã̧ üÖ 167/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüü/2721üüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9552516283  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

10)×¾ÖªãŸÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´ÖéŸµÖã :-  
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.09.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 15.10  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 

ÖÖ´Öê ´ÖÖÖê•Ö �îú»ÖÖÃÖ Ø»Ö²ÖÖê¤üßµÖÖ, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ´Ö¸üÖšüÖê �úÖ¾ÖÖÃÖ (¸üŸÖ»ÖÖ´Ö) ´Ö¬µÖ¯ÖÏ¤êü¿Öüüü ÆüÖ ™Òü�ú¾Ö¸ü “ÖœãüÖ ™Òü�ú ¾Ö¸üß»Ö »ÖÖ�ú›üÖ»ÖÖ 
²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß ¤üÖȩ̂ üß �úÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖ“Öê ˆ•Ö¾Öê ÆüÖŸÖÖ»ÖÖ ‡»ÖêŒ™Òüß�ú ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öê ¿Ö ü̧ß�ú �êú»Öê 
†ÃÖŸÖÖ ›üÖòŒ™ü¸üÖÓÖß ´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ�ÖßŸÖ»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÆü/ 1695 Û¾Æü. ‹´Ö. ‘ÖÖê›ü�êú, ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü µÖÖÓ“Öê 
�Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü †Ö.´Öé. 42/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ÖÖê�ú ȩ̂üüüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9823714566  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

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


