
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 488/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 19/10/2021 
1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :-  
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 18.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 05.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×Æü̧ üÖê ¿ÖÖê ¹ý´ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÖéØÃÖÆü “ÖÖî�ú ÃÖ´ÖÏÖ™ü ¬ÖÖ²µÖÖ�ú›êü 
•ÖÖ�ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸üüü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ´Öî¡Öß�Öß ÃÖÖê²ÖŸÖ ×´ÖôãûÖ ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ ¯ÖÖÃÖãÖ ŸÖê ÖéØÃÖÆü “ÖÖî�ú ÃÖ´ÖÏÖ™ü ¬ÖÖ²µÖÖ�ú›êü ´ÖÖòÚÖ�Ö 
¾ÖÖò�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü ŸÖßÖ †ÖÖêôû�Öß ‡ÔÃÖ´Ö ¾ÖµÖ †Ó¤üÖ•Öê 25 ŸÖê 30 ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖÖê�Ö™üÖŸÖß»Ö ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ ¹ý´ÖÖ»Ö 
²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê ¾Ö †Ó�ÖÖÖê ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû †ÃÖ»Öê»Öê µÖê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ×´ÖÖß�ÖÓšü�Ö 17 �ÖÏò́ Ö •ÖãÖê Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö 
•Ö²Ö¸üßÖê ×ÆüÃÖ�úÖ¾ÖãÖ ‘Öê¾ÖãÖ ¯ÖôãûÖ �Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖ×¸ü�úÖ ³ÖÏ. ¸üØ¾Ö¦ü �ëú¦êü, ¾ÖµÖ 39 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. �éúÂ�ÖÖ�Ö¸ü ›üß 
´ÖÖ™Ôü •Ö¾Öôû ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 354/2021 �ú»Ö´Ö 392, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ×³ÖÃÖêûüüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9822987573  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)ü“ÖÖȩ̂ üß :- 

ŸÖÖ´ÖÃÖÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.00 ŸÖê ×¤ü.18.10.2021 “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ×¿Ö¾Ö¯Öã̧ üß ŸÖê ³ÖÖê�ú¸ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê �ÖÏÖê›ü¸ü �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-20/‡Ô¾ÖÖµÖ-7445 “µÖÖ ²Öò™ü¸üß ²ÖÖòŒÃÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖß»Ö 
¤üÖêÖ ²Öò™ü·µÖÖ †Ó¤üÖ•Öê 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“µÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö, ¾ÖµÖ 
42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß �ú»µÖÖ�Ö ™üÖê»Ö ‡Ô±ÏúÖÃ™ÒüŒ“Ö¸ü ×»Ö. “ÖîŸÖµÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖü üüü�Öã̧ üÖÓ 183/2021 
�ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/1646 ÃÖãµÖÕ¾ÖÓ¿Ößüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9923451146  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)³ÖÖê�ú¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ŸÖê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×�úÖ¾Ö™ü ¸üÖê›ü ³ÖÖê�ú¸ü ‹Ö.�êú. �ÖÖ›ÔüÖ ¯ÖÖ�úâ�Ö 
´Ö¬ÖãÖ ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ‹“Ö‹±ú ×›ü»ÖŒÃÖ ×Æü¸üÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß¯Öß-5952 
Ø�ú´ÖŸÖß 60,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �ÖÓ›ãü ¸üÖ´Ö•Öß ²Ö¸ü�ú´Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. �úÖêÓ›ãü̧  ¯ÖÖêÃ™ü ×¤ü�ÖÏÃÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üü üüü�Öã̧ üÖÓ 394/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüü/²ÖÖ“Öê¾ÖÖ›üüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9284497645  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.30 ŸÖê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, †ÖµÖã¾Öì¤üß�ú �úÖò»Öê•Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ²ÖÖ•ÖãÃÖ 
†ÃÖ»Öê»µÖÖ �Öã¹ý�ÖÖêØ¾Ö¤üØÃÖ‘Ö ²»Ö›ü ²ÖÑ�ú ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ×›üÃ�ú¾Ö¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-
26/‹²Öß-7339 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ˆ¬¤ü¾Ö ×¯Ö. ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ´Öãôêû, ¾ÖµÖ 
29 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ¸üÖ. ×“Ö�Ö»Öß (�Öã.) ŸÖÖ. ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü üüü�Öã̧ üÖÓ 378/2021 �ú»Ö´Ö 
379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/1673 ›üÖê‡Ô¾ÖÖ›üüüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.00 ŸÖê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖ´ÖÖÖ ×¯ÖÏÃ™üßÃÖ“Öê ¯ÖÖ�úâ�Ö ´Ö¬ÖãÖ 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÆüÖë›üÖ ×›Òü´ÖµÖã�ÖÖü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹µÖã-2982 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¿Öê�Ö ÃÖÖ•ÖÖê¤üßÖ ×¯Ö. ¿Öê�Ö ÃÖ×»Ö´ÖÖê¤üßÖ, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ »Öò²Ö 
™êüŒÖß¿ÖßµÖÖ ¸üÖ. ™üÖµÖ¸ü²ÖÖê›Ôü  üÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü üüü�Öã̧ üÖÓ 376/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüü/†×Ö»Ö ³Ö¦êüüüüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 
 
 



4)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ŸÖê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, Öã̧ üß “ÖÖî�ú µÖê£Öß»Ö •ÖÖŸÖÖ ×�ú¸üÖ�ÖÖ 
¤ãü�úÖÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¯Öî¿ÖÖ“µÖÖ ¤êü�µÖÖ‘Öê�µÖÖ“µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ �ÖÓ•Ö¸üÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖÖê™üÖŸÖ ¾Ö ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öê ŸÖôû¾µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ �ú¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü 
¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖ¿Öê¤ü�ÖÖÖ ×¯Ö. ¸ü×¿Ö¤ü�ÖÖÖ, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Æǘ ÖÖ»Öß ¸üÖ. ´ÖêÆü²Öã²ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öêü 
×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüü �Öã̧ üÖÓ 315/2021 �ú»Ö´Ö  326, 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/ÁÖß �ÖÖï›üüüüüûüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 7972560742  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

5)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüûü:ü-  ÃÖÖ-2013 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 10.06.2020 ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê, ¯ÖÓ�ú•Ö †¾ÆêüµÖã ¯»ÖÖò™ü ÖÓ-²Öß-8 ³ÖÖêÃÖ»ÖêÖ�Ö¸ü ×²ÖÎ�ú�òúÃ™ü̧ ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
Æü›ü±úÃÖ¸ü ¯Öã�Öê Æü. ´Öã. ‘Ö¸ü ÖÓ 16/1 –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖ�Ö¸ü Æü›ü�úÖê ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß 
²ÖÖ‡ÔÃÖ, »ÖÆüÖÖ ÃÖÆüÖÖ �ÖÖêÂ™üß¾Ö¹ýÖ ™üÖê“ÖãÖ ²ÖÖê»ÖãÖ ŸÖÃÖê“Ö ×ŸÖ“Öê “ÖÖ¸üß¡µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖµÖ ‘Öê¾ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ¿ÖÖ×¸ü̧ üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú 
”ûôû �ú¹ýÖ, ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ, ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 40 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 754/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüü/1749 ³ÖÖ¸üŸÖßúüüüü, ´ÖÖê �Î  9096270187  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)ÃÖ¤üÖêÂÖ ´ÖÖãÂµÖ¾Ö¬Ö :-  
ÃÖÖêÖ�Öê›üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 08.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30  ŸÖê ×¤ü. 10.07.2021 “Öê 12.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �Ö�Öê¿Ö ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖ¾Ö�Öê 
µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ´ÖÖî. ÃÖÖêÖ�Öê›ü ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê †Ó�ãú¿Ö ´Ö¬Öã�ú¸ü Ö¸ü¾Ö›êü, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¾Ö›êǖ Öã̧ üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü ÆüÖ ÃÖÖêÖ�Öê›ü •Ö¾Öôû †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖêÖ²Ö›üá ´ÖÖôûÖ•Ö¾Öôû ×´Ö¡ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ‰úÃÖÖ“Öê ×¯Ö�úÖ“Öê ¾ÖµÖ ¯ÖÏÖ�µÖÖ ¯ÖÖÃÖãÖ ÃÖÓ̧ ü�Ö�Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ»Ö�úß“Öê ¿ÖêŸÖ �Ö™ü ÖÓ²Ö¸ü 625 ´Ö¬µÖê 
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ‰úÃÖÖ“Öê ×¯Ö�ú“Öê “ÖÖ¸üÆüß ²ÖÖ•ÖãÖê ŸÖÖ¸üÖ“Öê �ãÓú¯ÖÖ �ú¹ýÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ¾Ö †ÖÖ×¬Ö�éúŸÖ¯Ö�Öê †Ö�úÖê›êü ™üÖ�ãúÖ �úÖê�ÖÖ“ÖÖ ´ÖéŸµÖã ÆüÖê¾Öã ¿Ö�úŸÖÖê 
†ÃÖê ´ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ÃÖã¬¤üÖ ÃÖ¤ü¸ü ŸÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ×¾ÖªãŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü “ÖÖ»Öã �êú»µÖÖÖê ŸµÖÖ ŸÖÖ ȩ̂ü“ÖÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ÃÖ¤ü¸ü �ÖãÆüµÖÖ¯Öã¾Öá †Ö.´Öé. 
�Îú´ÖÖÓ�ú 17/2021 ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ “ÖÖî�ú¿Öß ¤ü¸ü´µÖÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÖê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»µÖÖ¾Ö¹ýÖ �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü 
×±úµÖÖÔ¤üßü ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ´Ö¬Ö ã�ú¸ü Ö¸ü¾Ö›êü, ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¾Ö›êǖ Öã̧ üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
ÃÖÖêÖ�Öê›üüü �Öã̧ üÖ 176/2021 �ú»Ö´Ö 304 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¯Ö×¸üÆüÖ¸üûüüû,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 
9309758181   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)†¾Öî¬Ö �Öã™ü�ÖÖ ²ÖÖôû�Ö»ÖÖ :- 
×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 18.10.2021 “Öê 10.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖê ÃÖÖêÖÖ •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ¸üÖê›ü ¸êü»¾Öê †Ó›ü̧ ü 
×²ÖÎ•Ö •Ö¾Öôû ×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸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 10,80,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ²ÖÖê»Öȩ̂ üÖê ×¯Ö�ú†¯Ö �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‡Ô-5785 Ø�ú´ÖŸÖß 5,00,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
†ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 15,80,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ 
†Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¯Ö¸ǘ ÖêÀ¾Ö¸ü šüÖ�ÖãØÃÖ�Ö “Ö¾ÆüÖ�Öü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖ 
248/2021 �ú»Ö´Ö 188, 273, 272, 328 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 26(2), 27, 30(2)(†) (iv) ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ ×¿Ö�ÖÖ¯ÖÖ¡Ö 59 †®ÖÃÖã̧ ü�ÖÖ 
�úÖµÖ¤Ö 2006 ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß “Ö¾ÆüÖ�Öüü , ´ÖÖê.�Îú. 9823650005  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

8)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 18.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÓ¤ãü �ú±êúŒ¿ÖÖ¸üß ¤ãü�úÖÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×“Ö�Ö»Ö¾ÖÖ›üß ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧¸üßŸµÖÖ ×´Ö»ÖÖ ›êüü 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/152ü, ´ÖÖÖê•Ö ²ÖÖ¯Öã̧ üÖ¾Ö ¯Ö¸ü¤êü¿Öß, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüü ü�Öã̧ üÖÓ 377/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆüüüüüüü/452 ˆŸÖ�ú¸üüüüüüûü,  ´ÖÖê �Î  02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



2)´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 18.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´ÖÓ×¤ü̧ üÖ“Öê ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ´ÖÖî. †ÖÂ™ãü̧ ü ŸÖÖ. 
»ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¯ÖÖ“Ö †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 2600/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüü/ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖêµÖ �ÖßŸÖê,  Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 172/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1888 �Öß¸üÃÖÖ�Ö¸üüüüüüüûü,  ´ÖÖê �Î  9823842188  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 18.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‡ÔÃ»ÖÖ´Ö¯Öã̧ üÖ, ´ÖÖôû™êü�ú›üß ¸êü»¾ÖêÃ™êü¿ÖÖ�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸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�Öüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1520/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆüüüüü/1991, ×¾Ö�Îú´Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¾ÖÖ�ú›êü,  
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüü ü�Öã̧ üÖÓ 274/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüüü/2557 ÆÓü²Ö›ìüüüüüüû ü,  ´ÖÖê �Î  9552562557  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
�Óú¬ÖÖ¸üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.00 ŸÖê 05.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö †Ö�Ö»ÖÖ¾Öê µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ Ø“Ö“Öê“µÖÖ  
—ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß ´ÖÖî. �ÖãÓ™æü̧ ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö ´ÖãÓ›ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß 
¸üÖ. �ÖãÓ™æü̧ ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ²ÖÓ¬ÖÖ¸üÖ ±ãú™æüÖ ¯ÖÖ�µÖÖÖê ×¯Ö�ú ¾ÖÖÆãüÖ �Öê»µÖÖÖê �ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸üß —ÖÖ»µÖÖÖê ´Öã»ÖÖÓ“Öê ×¿Ö�Ö�Ö ¾Ö 
ˆ¯Ö×•Ö¾Öß�úÖ �ú¿Öß ³ÖÖ�Ö¾ÖÖ¾Öß µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö †Ö�Ö»ÖÖ¾Öê µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ Ø“Ö“Öê“µÖÖ —ÖÖ›üÖ»ÖÖ �ÖãÓ™æü¸ü ×¿Ö¾ÖÖ ü̧ µÖê£Öê �Öôû±úÖÃÖ 
‘Öê‰úÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö ³Öã•ÖÓ�Ö ´ÖãÓ›ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �ÖãÓ™æü̧ ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üü †Ö.´Öé. 62/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüü/2730 ™üÖ�ú¸üÃÖüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 02466-223433   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
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