
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 469/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 05/10/2021 
1) ´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1) ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÓ•Öß¾ÖÖß ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿Ö¯Ö ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß•Öß-2960 Ø�ú´ÖŸÖß 45,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ÃÖÓ•Öß¾ÖÖß 
ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾Ö»Öê»Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †¿ÖÖê�ú �ÖÖë×¾Ö¤ü �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 53 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ×ÃÖ›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü üüü�Öã̧ üÖÓ 377/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/1053 ´Öšü¤êü¾Ö¹ýüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9673545956  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2) ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖ±úÖÖ ™üß ¯ÖÖÑ‡Õ™ü“Öê •Ö¾Öôûß»Ö “ÖÆüÖ“Öê ™ǖ Ö¸üß“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖü 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿Ö¯Ö ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß™üß-1830 Ø�ú´ÖŸÖß 60,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¿Öê�Ö ´Ö�Ö¤ãǘ Ö ×¯Ö. ¿Öê�Ö ´ÖÆêü²Öã²Ö, ¾ÖµÖ 56 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×´ÖÃ¡Öß�úÖ´Ö ¸üÖ. 
‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öã̧ üÖ ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü üüü�Öã̧ üÖÓ 252/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/1598 �ÖÖȩ̂ êüýüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  02462-236510  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3) ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê ×¤ü.04.10.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ 
ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ¯Öß 28/5 Æü›ü�úÖêü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß  ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡ÔÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹ŒÃÖ-6980 Ø�ú´ÖŸÖß 
55,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †¿ÖÖê�ú ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß 
¸üÖ. ´ÖÓ�Ö»ÖÃÖÖÓ�Ö¾Öß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü Æü. ´Öã. ¯Öß-28/5 Æü›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü üüü�Öã̧ üÖÓ 705/2021 �ú»Ö´Ö 
379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/1912 ×ŸÖ›ü�êúüýüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9421394862  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2) ×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

1) ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ü:ü- »Ö�ÖÖ ¯ÖÖÃÖãÖ “ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÔ ÖÓŸÖ¸ü ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 05.11.2020 ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß �ÖÓ�ÖÖ�Öê›ü ×•Ö. ¯Ö¸ü³Ö�Öß 
Æü. ´Öã. ³ÖÖ»Ö�êú ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ´Ö¬Öã²ÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ²Öôûß¸üÖ´Ö¯Öã̧ ü üÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß 
²ÖÖ‡ÔÃÖ,  ŸÖã»ÖÖ »Öê�ú¹ ²ÖÖôû ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß ‘Ö¸üß �úÖ´Ö �ú¸üŸÖ ÖÖÆüßÃÖ »Ö�ÖÖŸÖ ÆãÓü›üÖ ×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸ü“Öê »ÖÖê�ú ´ÖÖÖ¯ÖÖÖ ¤êüŸÖ ÖÖÆüßŸÖ †¿ÖÖ 
�úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 21 
¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ. üüü�Öã̧ üÖÓ 706/2021 �ú»Ö´Ö 498(†), 323, 504 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ÁÖß Ö¸ü¾Ö™êüüü, ´ÖÖê �Î  8149863325 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2) ×²Ö»ÖÖê»Öß ü:ü- ×ü¤üÖÖÓ�ú 24.05.2011 ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ´ÖÖî•Öê �ÖŸÖ�ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.×²Ö»ÖÖê»Öß µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, »Ö�Ö —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖ “ÖÖ×¸ü¡µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖµÖ ‘Öê‰úÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö ´ÖÖ¸üÆüÖÖ �ú¹ýÖ ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¹ýÖ ¯ÖÖ“Ö »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê‰úÖ µÖê 
´Æü�ÖæÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ¡ÖÖÃÖ ¤êü‰úÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 30 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Öß üüü�Öã̧ üÖÓ 182/2021 �ú»Ö´Ö 498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1985 Ø¿Ö¤êü  ´ÖÖê �Î  7721005064 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3) †¯Ö‘ÖÖŸÖ:- 
1) ³ÖÖê�ú¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖê ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖµÖ¾Öê ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ³ÖÖêÃÖß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ×ÃÖŸÖÖ Ö¤üß 
¯Öã»Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ.³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ´Ö×Æǖ ÖŸÖß �ãú¹ý›ü¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 56 ¾ÖÂÖì, ¸Ö.¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ ŸÖÖ.³ÖÖê�ú¸ü ÆüÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü 
ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê ÃÖÖ �ÎÓú ‹´Ö.‹“Ö.26 ²Öß¾Æüß-6745 ¾Ö¸ü ²ÖÃÖæÖ ¯ÖÖ™üÖã̧ ü µÖê£ÖæÖ ¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ�ú›êü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ´ÖÖê.ÃÖÖ.�Îú. ‹´Ö.‹“Ö.26 
‹.¾Æüß.1663 Æüß ÆüµÖ�ÖµÖ ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖÖê ¾Ö ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö»ÖÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü‰úÖ 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ×±úµÖÃÖÖÔ¤üßÃÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�´Öß �ú¹ýÖ ´Ö¤üŸÖ Ö �ú¸üŸÖÖ ¯ÖôæûÖ �Öê»ÖÖ ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üü 
´ÖÖ¬Ö¾Ö �úÖë›üß²ÖÖ •ÖÓ�Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ.²ÖÖ“Öê�ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
³ÖÖê�ú¸ü �Öã̧ üÖ 363/2021 �ú»Ö´Ö 279, 337, 338 304(†) ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü�ú»Ö´Ö 134/183 ´ÖÖê.¾ÖÖ.�úÖ. ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´Ö¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ÁÖß´ÖŸÖß ‹ÃÖ.‹´Ö.�úÖÓ²Öôêû,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9923413244 ÆüµÖÖü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  



4) �ÖÓ›ü�Öß :-    
1) ÖÖÓ¤üê›ü �ÖÏÖ.:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 04.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ÆüÖã́ ÖÖÖ ´ÖÓ¤üß¸üÖ •Ö¾Öôû ¾ÖÃÖ ü̧�Öß  
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ  ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †�Ö¸ü ŸÖã—Öê †�Ö»Öê ™üÖ‡Ố Ö Ö�Ö¸üÃÖê¾Ö�ú “ÖãÖ�êú †ÖÖÖ Æîü †Öî̧ ü ‡ÃÖ ‹×¸üµÖÖ ´Öê 
¸üÆüÖÖ Æîü ŸÖÖê ´Öã—Öê ¤üÖê »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ¤êü�Öê ¯Ö›ëü�Öê ŸÖãÖê Ö×Æü ×¤ü‹ ŸÖÖê ‡ÃÖ�úÖ ÖŸÖß•ÖÖ ²ÖÆüÖêŸÖ ²Öã̧ üÖ ÆüÖê�ÖÖ †ÃÖê ¬Ö´Ö�úß ¤êü‰úÖ ×Ö‘ÖãÖ �Öê»ÖÖ ¾Ö ×¤üÖÖÓ�ú 
04/02/2021 ¸üÖê•Öß ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê £ÖÖÓ²Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ †•ÖãÔÖ µÖÖÖê ±úÖêÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
�úôû×¾Ö»Öê �úß, †Ö¸üÖê̄ Öß ¾Ö ÃÖÖê²ÖŸÖ ‹�ú ×¤üÖÖÓ�ú 04/10/2021 ¸üÖê•Öß 05.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖ�ú»Ö ¾Ö¸ü µÖê‰úÖ ÆüÖŸÖÖ´Ö¬µÖê 
ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ ‘ÖãÃÖæÖ ¤üÖêÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê �ÖÓ›ü�Öß �úÖ ×¤ü»Öß ÖÖÆüß †ÃÖê ´Æü�ÖæÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ ¾Ö “ÖÖî�ú™ü¾Ö¸ü ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üßÖê ´ÖÖ¹ýÖ 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ¤êü‰úÖ ×Ö‘ÖãÖ �Öê»ÖÖ ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÓ•ÖµÖ �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ´ÖÖȩ̂ êü, ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ¸üüÖ.ü 
ÆüÖã́ ÖÖÖ ´ÖÓ×¤ü̧ üÖ•Ö¾Öôû ¾ÖÃÖ¸ü�Öß üüÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ.ûü �Öã̧ üÖÓ 707/2021 �ú»Ö´Ö 383, 384, 452, 
504, 506, 34 ³ÖÖ¤üÓ×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß  ×¤ü‘Öêüü,ü ´ÖÖê. ÖÓ. 9834255985 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ü       

5) †¾Öî¬Ö �Öã™ü�ÖÖ ²ÖÖôû�Ö»ÖÖ :- 
×�úÖ¾Ö™üü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 14.09.2021 “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖî•Öê ¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ ŸÖÖ.×�úÖ¾Ö™ü ×•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 1,26,354/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ, ¾Ö�Öî¸êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ÁÖß ÆüÖã́ ÖÓŸÖ ¯ÖÖÓ›æü̧ Óü�Ö ‘Öã»Öê, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¯ÖÖê.Ã™êü.×�úÖ¾Ö™üü ü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüü �Öã̧ üÖ 307/2021 �ú»Ö´Ö 328, 272, 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆ †®Ö ¾Ö ÃÖã̧ ü�ÖÖ ´ÖÖÖ�êú �úÖµÖ¤üÖ 2006 �ú»Ö´Ö 26, 
27, 59 ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ¾ÖÖšüÖȩ̂ êü , ´ÖÖê.�Îú. 9921442700 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

6) ¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1) ³ÖÖê�ú¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 04.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ “ÖÓ¦ü¿Öê�Ö¸ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ´ÖÖî•Öê 
»Ö�Öôãû¤ü ŸÖÖ.³ÖÖê�ú¸ ×•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 5400/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ´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×Ö ÁÖß ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ¯ÖÖÓ›æü̧ Óü�Ö 
¯ÖÖ™üß»Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸ü �Öã̧ üÖ 364/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüü/1653 ¤êü¾Ö�úÖÓ²Öôêûü,  ´ÖÖê.�Îú.  9923104521 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2) ´Öã¤ü�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 04.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ´Öã¤ü�Öê›ü ŸÖê ³ÖÖê�ú¸ü ¸üÖê›ü“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ Ö‡Ô †Ö²ÖÖ¤üß ³ÖÖ�ÖÖŸÖ 
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, ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1500/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
´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 ¯ÖÖêÖÖ/2346 “ÖÓ¦ü¿Öê�Ö¸ü �êú¸ü²ÖÖ ´ÖãÓ›êü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›ü �Öã̧ üÖ 171/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüü/1585 ×�ÖŸÖê,  ´ÖÖê.�Îú.  8329115398 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
3) ×²Ö»ÖÖê»Ößü :- ×¤üÖÖÓ�ú 04.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß ´ÖÖî•Öê ¹ý¦üÖ¯Öæ̧ ü 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, ØÃÖ¬Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1200/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ´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�úÖò/142 ³ÖÖ¸üŸÖ �ÖÓ›æü ±úŸÖÖ›êü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»ÖßüüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ×²Ö»ÖÖê»Öß �Öã̧ üÖ 183/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüü/1985 Ø¿Ö¤êü,  ´ÖÖê.�Îú.  
7721005064 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

7) ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö �ú¸üŸÖÖÓÖÖ ¯Ö›æüÖ ´ÖéŸµÖã :-  
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 
ÖÖ´Öê †�ú²Ö¸ü �ÖÖÓÖ ×¯Ö.´ÖÓÃÖã̧ ü �ÖÖÓÖ, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×´ÖÃ¡Öß ¸üÖ.Æü²Öß×²ÖµÖÖ �úÖò»ÖÖß �Öã¤ü²Ö‡Ô Ö�Ö¸ü. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ ´ÖÖê‡ÔÖ �Öã¢Öê¤üÖ¸ü 
µÖÖ“Öê�ú›êü ´Ö•Öã̧ üßÖê �ãú»Ö¯ÖÏ�úÖ¿ÖØÃÖ�Ö ŸÖê•Öë¦üØÃÖ�Ö ÃÖê¾ÖÖ»ÖÖ»Ö µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ»Ö�úÖ¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖµÖ 
‘ÖÃÖãºþÖ  �ÖÖ»Öß ¯Ö›æüÖ ›üÖêŒµÖÖÃÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ×šü�úÖ�Öß •Ö²Ö¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ ÆüÖê‰úÖ  ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ  ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¿ÖÆüÖÖ•Ö ²Öê�Ö´Ö ³ÖÏ.†�ú²Ö¸ü �ÖÖÓÖ, 
¾ÖµÖ 47 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. Æü²Öß×²ÖµÖÖ �úÖò»ÖÖß �Öã¤ü²Ö‡Ô Ö�Ö¸ü, ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü †Ö.´Öé. 
38/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/631  ¤êü¿Ö´Öã�Öüûü, û ´ÖÖê.�Îú. 9923647621 Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ.   



8) ×¾Ö•Ö ¯Ö›ãüÖ ´ÖéŸµÖã :-  
´ÖÖÖšüÖüüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 04.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖî. ˆ“ÖÖÓ›üÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ŸÖÖ.Æü¤ü�ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �Ö�Öê¿Ö –ÖÖÖÖê²ÖÖ “Ö¾ÆüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ.ˆ“ÖÓÖ›üÖ ŸÖÖ.Æü¤ü�ÖÖÓ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ ŸµÖÖÓ“Öê 
ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ ÃÖÖêµÖÖ²ÖßÖ �úÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ †“ÖÖÖ�ú ¯ÖÖ‰úÃÖ †Ö»µÖÖÖê ŸÖÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ †ÖÖÓ¤üÖ ¾Ö ¯ÖŸÖß †ÃÖê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö 
†ÖÓ²µÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß ²ÖÃÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ †“ÖÖÖ�ú¯Ö�Öê ´ÖµÖŸÖÖ“Öê †Ó�ÖÖ¾Ö¸üü ¾Öß•Ö ¯Ö›ãüÖ •ÖÖ�Öß“Ö ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †´ÖÖê»Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
“Ö¾ÆüÖ�Öü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ˆ“ÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ.Æü¤ü�ÖÖÓ¾Öüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ  ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖÖšüÖüüü †Ö.´ÖéÓ.ÖÓ. 
22/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆ/1694 ¯Ö¾ÖÖ¸üû, ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9922921694  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ.  
9) ´Öôû�Öß µÖÓ¡ÖÖŸÖ †›ü�ãúÖ ´ÖéŸµÖã :-  
×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 04.10.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÖ´Ö¤êü¾Ö †ÖÖ�Öã»Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ´ÖÖî•Öê ÃÖ¾ÖÖÖ ŸÖÖ. 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ´ÖÖêÆüÖÖ•Öß †Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ †Ö�Öã»Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ÃÖ¾Ö�ÖÖ 
ŸÖÖ.×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ ´Öôû�Öß µÖÓ¡ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖêµÖÖ²ÖßÖ �úÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ´Öôû�Öß µÖÓ¡ÖÖ´Ö¬µÖê †›ü�æúÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü 
¤êü�ÖÖ¸ü �îú»ÖÖÃÖ »Ö�´Ö�Ö †ÖÖ�Öã»Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 54 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ.ÃÖ¾Ö�ÖÖ ŸÖÖ.×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
�Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüü †Ö.´Öé. 28/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1791 
¸üÖšüÖê›ü ´ÖÖê.�Îú. 9112141794   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

•ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 

 


