
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú.  350/2020              ×¤üÖÖÓ�  : 20/09/2021 
1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öû ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 03.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾ÖÖÆü²Ö ´Öã»»ÖÖ“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÆêǘ ÖŸÖÖ�Ö¸ü ™üÖµÖ¸ü²ÖÖê›Ôü 
ŸÖÖ. ×•Ö.û ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ×´Ö¡Ö ¾ÖÖÆüÖ²Ö ´Öã»»ÖÖ µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ™üÖµÖ²ÖÖê›Ôü ¸üÆêü´ÖŸÖÖ�Ö¸ü µÖê£Öê �Ö¯¯ÖÖ �ÖÖêÂ™üß �ú¸üßŸÖ ²ÖÃÖ»Öê 
†ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �ÖÓ•Ö¸ü ¤üÖ�Ö¾ÖãÖ ¯Öî¿ÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öß. ¯ÖîÃÖê Ö ×¤ü»µÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ¤Óü›üÖ¾Ö¸ü �ÖÓ•Ö¸üÖê ¾ÖÖ¸ü �ú¹ýÖ 
¿Ö™Ôü“µÖÖ ¾Ö¸ü“Öê ×�Ö¿ÖÖŸÖãÖ Ö�Ö¤üß 25,000/-¹ý¯ÖµÖê •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖêÆǘ ´Ö¤ü ‡´Ö¸üÖÖ ´ÖÖêÆǘ Ö¤ü �ÖÖîÃÖ, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. Æü²Öß²ÖßµÖÖ �úÖò»ÖÖß ¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖÓ 665/2021 
�ú»Ö´Ö 394, 397,  ³ÖÖ¤Óü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 4/25, 4/27 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÆÓü²Ö›ìüúüüü,  
´ÖÖê.�ÎÓú. 9518583878  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)ÃÖÖêÖ�Öê›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 15.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤ü. 19.09.2021 “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ¿Öê¾Ö›üß ²ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ŸÖÖ. 
»ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß »Ö�´Öß ¯Öã•ÖÖ �ú¹ýÖ šêü¾Ö»Öê»Öê ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ�ÖßÖê ¯Ö¡ÖÖ“Öê ¹ý´Ö´Ö¬Öß»Ö ×™üÖ ¯Ö¡Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ 
�ú¹ýÖ ¯Ö›üŒµÖÖ ¹ý´Ö´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ�ÖßÖê Ø�ú´ÖŸÖß 67,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¿ÖÓ�ú¸ü†¯¯ÖÖ Ã¾ÖÖ´Öß, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü/¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¿Öê¾Ö›üß 
²ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 152/2021 �ú»Ö´Ö 454, 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüü/2483 ÃÖÖ�Ö¸êüüüû,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9823015483  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 19.09.2021 “Öê ¾Öêôû ÖŒ�úß ÖÖÆüß, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. •ÖÖế Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. 
»ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸÖß“ÖÖ ¯ÖŸÖß ‘Ö¸üÖ»ÖÖ �ãú»Öǣ Ö »ÖÖ¾ÖãÖ ²ÖÖÆêü¸ü �ÖÖ¾Öß �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ‘Ö¸üÖ“Öê 
�ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ�ÖßÖê ¾Ö Ö�Ö¤üß 12,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 42,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ 
Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÖî. ¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß²ÖÖ‡Ô ³ÖÏ. ¸üÖ•Öã Ø¿Ö¤êü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. •ÖÖế Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 189/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüü/2330 �úÖÖ�Öã»Öêüüüû,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 7744019830  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü :-×¤üÖÖÓ�ú 23.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 02.00 ŸÖê 04.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ›üÖë�Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ²ÖÃÖÃ™Ñü›ü ²ÖÃÖ¾ÖêÀ¾Ö¸ü †¯¯ÖÖ 
µÖÖÓ“Öê ¯Ö´¯Ö“Ö¸ü ¤ãü�úÖÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡ÔÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß•Öß-
8321 Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¤ü¢ÖÖ �Ö�Öê¿Ö ŸÖê»ÖÓ�Ö, ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ›üÖë�Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 160/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/2504 �ú¤ǘ Öüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  02466-246233  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :-×¤üÖÖÓ�ú 15.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 02.04 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß 
×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß•Öê-0130 Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ 
Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯Ö¸ǘ ÖßŸÖØÃÖ‘Ö ×¯Ö. ¤êü¾Öë¦üØÃÖ‘Ö ¸üÖ´Ö�Ö›üßµÖÖ, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. �Öãºþ«üÖ¸üÖ “ÖÖî̧ üÃŸÖÖ  
ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü üüü�Öã̧ üÖÓ 329/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüü/420 Ø¿Ö¤êüüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9561038797  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



4)“ÖÖȩ̂ üß :- 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¿Öê�Ö ¿Ö±úß ¿Öê�Ö ´ÖÃŸÖÖÖ µÖÖÓ“Öê ³ÖÓ�ÖÖ¸ü ¤ãü�úÖÖ ȩ̂ü»¾Öê �Öê™ü •Ö¾Öôû 

¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö.ü üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖŸÖ¸ü�Ö �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 30 �êú. ¾Æüß. 
†»µÖã×´Ö×ÖµÖ´Ö ¯Ö®ÖÖÃÖ ´Öß™ü¸ü ¾Ö ¤üÖêÖ Œ»Öế Ö †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ üß“ÖÖ †ÖÆêü Æêü ´ÖÖ×ÆüŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ÃÖã¬¤üÖ ŸµÖÖÓÖß “ÖÖȩ̂ üß“ÖÖ ´ÖÖ»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 2 �ú›ãüÖ †¯ÖḮ ÖÖ�Öß�ú ¯Ö�Öê ×¾Ö�úŸÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü �êú¸ü²ÖÖ �ÖÖêôûµÖÖ¾ÖÖ¸ü 
¾Öî¤üÆüß, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ŸÖÓ¡Ö–Ö ‹´Ö‹ÃÖ‡Ô²Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖŸÖ¸ü�Ö ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üûü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüü �Öã̧ üÖÓ 225/2021 �ú»Ö´Ö 379, 411, 34 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÃÖµµÖ¤ü 
†²Öê¤üûüüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9923879139  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :- 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 13.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß “ÖÖî¬Ö¸üß µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ •Ö¾Öôû »ÖÖ»Ö¾ÖÓ›üß 
×¿Ö¾ÖÖ¸ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖÓ•ÖµÖ ´ÖÖ�Öß�úÖ ³Öë›êü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ²Öê™ü�ú ×²Ö»ÖÖê»Öß Æü. 
´Öã. »ÖÖ»Ö¾ÖÓ›üß ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ †ò™üÖêŸÖ ²ÖÃÖãÖ »ÖÖ»Ö¾ÖÓ›üß�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö  ´ÖÖê 
ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹‹“Ö-26/ŒµÖã-2133 Æüß ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖ�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ ¾Ö ¬ÖÖê�úÖ¤üÖµÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ †ò™üÖêÃÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ¬Ö›ü�ú 
×¤ü»µÖÖÖê �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß ÆüÖê¾ÖãÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ ÃÖ¤ü¸ü †ò™üÖê “ÖÖ»Ö�ú ÆüÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖß“Öê ¤ãü:�ÖÖ´Öãôêû 
´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ÛÃ£ÖŸÖß ×šü�ú ÖÃÖ»µÖÖÖê ¾Ö ¬ÖÖ´Öá�ú ×¾Ö¬Öß †™üÖê̄ ÖãÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ÃÖã̧ êü�ÖÖ ÃÖÓ•ÖµÖ 
³Öë›êü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ²Öê™ü�ú ×²Ö»ÖÖê»Öß Æü. ´Öã. »ÖÖ»Ö¾ÖÓ›üß ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü �Öã̧ üÖ 183/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 338, 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß 
²ÖÖ“ÖÖ¾ÖÖ¸üüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9637320355  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

6)¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ :- 
�úÖë›ü»Ö¾ÖÖ›üßü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ŸÖê 22.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÁÖß ²ÖÖ»Ö †×Æü»µÖÖ¤êü¾Öß ÆüÖêôû�ú¸ü �Ö�Öê¿Ö ´ÖÓ›üôû 

ÆãüÖ�ÖãÓ¤üÖ ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ÁÖß �Ö�Öê¿ÖÖÓ“Öß ×´Ö¸ü¾Ö�Öã�ú �úÖœü�µÖÖÃÖ ê 
¾ÖÖª ¾ÖÖ•Ö×¾Ö�µÖÖÃÖ ²ÖÓ¤üß †ÃÖŸÖÖÖÖ ×´Ö¸ü¾Ö�Öã�ú �úÖœãüÖ ¾Ö ¾ÖÖª ¾ÖÖ•Ö‰úÖ •Ö´ÖÖ¾Ö²ÖÓ¤üß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖê�úÖò/1213üü, ×¤ü»Öß¯Ö Ø»Ö�ÖÖê•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü �úÖë›ü»Ö¾ÖÖ›üßü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �úÖë›ü»Ö¾ÖÖ›üßü �Öã̧ üÖÓ. 107/2021 
�ú»Ö´Ö, 188, ³ÖÖ¤ü×¾Ö  ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 135 ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Ò ¯ÖÖê»ÖßÃÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/2821 “Ö¾ÆüÖ�Ö,  ´ÖÖê.�Îú. 
8805541775  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÃÖÃ™Ñü›ü •Ö¾Öôûß»Ö ²ÖÖêôßû´Ö¬µÖê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�úü ¸üÖê›ü¾Ö¸üü 
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 1620/-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 ÃÖ¯ÖÖê×Öü/ÁÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß �ÖÓ�ÖÖ¸üÖ´Ö •Ö´Ö¤üÖ›êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 328/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1020 †Ö›êüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 02462-236500  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †�ÖÏ¾ÖÖ»Ö ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †ò™üÖê Ã™Ñü›ü“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ 
�ÖÖê»ÖÖ‡Ô ¸üÖê›ü“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ •ÖãÖÖ ´ÖÖëœüÖüü 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 
3360/-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/2795 ¿ÖÓ�ú¸ü 
´ÖÆüÖ¤ãü ´ÖîÃÖÖ¾ÖÖ›ü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü �Öã̧ üÖ 230/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2779 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9890279197  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
  



3)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¯ÖÏŸÖßÖ�Ö¸ü ¯ÖÖ™üß•Ö¾Öôû ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸üüü 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 Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1140/-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/×¾Ö�Îú´Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¾ÖÖ�ú›êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ üüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü �Öã̧ üÖ 229/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüü/ÁÖß ¸üÖšüÖê›üüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 
9623259955  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
4)³ÖÖ ê�ú¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖÆü×ÃÖ»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö †Ö�úÖ¿Ö ×²Ö†¸ü ¿ÖÖò̄ Öß“Öê 
²ÖÖ•Öã“Öê �ÖÖê»ÖßŸÖ ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.ü 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 ¾Ö ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý 
Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 2975/-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/2769 –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü †ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ÃÖ¸üÖê¤êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸ü üüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üüü �Öã̧ üÖ 339/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüü/ÁÖß �ú¸üÖ›üüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9823714385  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
5)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, •ÖãÖê ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ´ÖßŸÖß“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê, ´Ö”ûß´ÖÖ�ìú™ü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö.üüü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1200/-
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/2006 ×¾Ö»ÖÖÃÖ ´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö 
´ÖãÃÖŸÖÖ¯Öã̧ êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾ÖüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü �Öã̧ üÖ 184/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/91 �ÖÓ¬Ö¯Ö¾ÖÖ¸üüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8421616306   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
6)�úÖë›ü»Ö¾ÖÖ›üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¾Öß †Ö²ÖÖ¤üß �úÖë›ü»Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö.üüü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¾Ö ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1650/-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/2869, ¿Öê�Ö Ö•Öß¸ü ´Ö¤üÖ¸üüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™ê 
�úÖë›ü»Ö¾ÖÖ›üß üüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �úÖë›ü»Ö¾ÖÖ›üßü �Öã̧ üÖ 108/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2407 ²Öê�Öüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 7840903686  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
7)´ÖÖôûÖ�úÖêôûß :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖ´Ö¬µÖê †ÖÂ™ãü̧ ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.üüü 
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 6660/-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 ÃÖ¯ÖÖê×Öüü/ÁÖß ´ÖÖ�Öß�ú †Ö²ÖÖÃÖÖê ›üÖê�êúüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü �Öã̧ üÖ 159/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1888 ×�Ö¸üÃÖÖ�Ö¸üüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8652147575  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

8)¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´ÖéŸµÖã :- 
1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ �ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖ‘ÖÖ™ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×¾Ö•ÖµÖ�ãú´ÖÖ¸ü ×“Ö¡ÖµµÖÖ —ÖÓ̄ ÖÖ»ÖÖ, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÁÖß¯ÖÖ¤üÖ�Ö¸ü •ÖãÖÖ ´ÖÖëœüÖ ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¯Ö›ãüÖ ²Öã›æüÖ ´Ö¸ü�Ö 
¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü †×Ö»Ö †¿ÖÖê�ú ÃÖÓ•Öß¾ÖÖ�ú¸ü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ÖÖ¸üÖµÖ�Ö¯ÖÖ™üß»Öü Ö�Ö¸ü »ÖÖ»Ö¾ÖÖ›üß  
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü †Ö.´Öé. 52/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüü/419 ›ü¾Ö ȩ̂üüü,  ´ÖÖê.�Îú. 02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖê™ü ÆüÖ‰úÃÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖã́ Öê¿Ö ÃÖÓ•ÖµÖ •ÖÖêÓ¬Öôêû, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ¸Ö. ÖÖ¾Ö‘ÖÖ™ü ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¯Ö›ãüÖ ²Öã›æüÖ ´Ö¸ü�Ö 
¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü �ÖÖîŸÖ´Ö ×¯Ö. �êú¸ü²ÖÖ �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ò™üÖê“ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. ¸üÖÆãü»ÖÖ�Ö¸ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö †Ö.´Öé. 79/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüü/2391 ¸üÖ´Ö¤üßÖ¾ÖÖ¸üüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9545515510  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
 
 
 



9)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
´ÖÖÓ›ü¾Öß :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. Ø»Ö�Öß ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê 
×¾ÖÂ�Öã �Ö�Ö¯ÖŸÖ ¯ÖãÃÖÖÖ�êú, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. Ø»Ö�Öß ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö 
»ÖÖ�ú›üß ´Öê™ü»ÖÖ ÃÖãŸÖß ¤üÖȩ̂ üßÖê �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¸ǘ Öê¿Ö �îú»ÖÖÃÖ ¾ÖôûÃÖ�ú¸ü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¯ÖÖêê̄ ÖÖ ¾Ö ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. Ø»Ö�Öß ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖÓ›ü¾Öß üü†Ö.´Öé. 17/2021 �ú»Ö´Ö 174 
×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/2720 †Ã¾Ö»Öêüüüüü,ü  ´ÖÖê.�Îú. 7350165440  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
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