
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú. 343/2021               ×¤üÖÖÓ�  : 16/09/2021 
1)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :-×¤üÖÖÓ�ú 22.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.44 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÆüµÖÖ¦üß ȩ̂üÃ™ü ÆüÖ‰úÃÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü ü̧Öê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 27,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ß ³Ö�Ö¾ÖÖÖ ×¯Ö. ¤ü¢ÖÖ ÃÖÖêÖ™üŒ�êú, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß, ¸üÖ. Ö´ÖÃ�úÖ¸ü “ÖÖî�ú ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü üüü�Öã̧ üÖ Ó 346/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/318 ‘Öã�Öêüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  
9822720567   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :-×¤üÖÖÓ�ú 08.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ŸÖê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ¯ÖÖ�úâ�Ö ´Ö¬ÖãÖ ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß  ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹“Ö-0429 Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß 
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †³Öß»ÖÖ¿Ö �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¬ÖÖ•Ö�ú¸ü, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‹´Ö†Ö¸,ü ¸üÖ. ¸üÖ•ÖÖ�Ö¸ü ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü 
µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸ü²ÖÖ¤üüü üüü�Öã̧ üÖÓ 321/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/1020 
†Ö›êüüüüûü,  ´ÖÖê �ÎÓú  02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)»ÖÖêÆüÖ :-×¤üÖÖÓ�ú 12.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê 23.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, †ÖÖÓ¤ü ÃÖÙ¾ÖØÃÖ�Ö ÃÖë™ü̧ ü »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ™üß¾Æüß‹ �Óú¯ÖÖß“Öß  ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-14/•Öê•Öß-5443 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Öê�òúÖß�ú ¸üÖ. ¤ü¢ÖÖ�Ö¸ü �Öã́ ÖÃŸÖÖ �úÖò»ÖßÖß  
ÖÖÓ¤êü›üüüüüÆü. ´Öã. “Ö¾ÆüÖ�Ö �Ö»»Öß •ÖãÖÖ »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüü üüü�Öã̧ üÖÓ 183/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/408 �ëú¦êüüüüûü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9730726378   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
4)»ÖÖêÆüÖ :-×¤üÖÖÓ�ú 06.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ŸÖê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ²ÖÑ�ú †Öò±ú ²Ö›üÖê¤üÖ »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü ü̧Öê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß  ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-22/‹‹»Ö-5475 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¿ÖÓ�ú¸ü ¸üÖ´Ö•Öß ™üÖê�ú»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖ ´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ. 
¯Öê™ü×¿Ö¾ÖÖß ŸÖÖ. ¯ÖÖ»Ö´Ö ×•Ö. ¯Ö¸ü³Ö�Ößü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüü üüü�Öã̧ üÖÓ 182/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/408 �ëú¦êüüüüûü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9730726378  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

2)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
1)×ÓÃÖÓ¤ü�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÃÖê»Öã ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ¯»ÖÖò™ü ×¾Ö�Îúß“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖßÃÖ ¾Ö ÃÖÖÃÖ·µÖÖÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 
1 µÖÖÓÖß ¤ü�Ö›üÖÖê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖ•Öã ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü �úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 35 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ™êü»Ö¸ü �úÖ´Ö ¸üÖ. ÃÖê»Öã ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ØÃÖ¤ü�Öê›üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 135/2021 �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 ³ÖÖê̄ Öôêûüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9421758029 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

2)�Óú¬ÖÖ¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †Ó�Ö�ÖÖŸÖ ´ÖÖî ×Æǖ ¯Ö¸ü�ÖÖ ¿ÖÆüÖ ŸÖÖ. 
�Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †Ó�Ö�ÖÖŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´Ö»ÖÖ ´Æü¿Öß“Öê 
¤ãü¬Ö ¯ÖÖÆüß•Öê †ÃÖê ´Æü�ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ´Æü¿Öß“Öê ¤ãü¬Ö ¸üÖÆüß»Öê ÖÖÆüß. ÖÖŸÖ»Ö�ÖÖÖÖ ÃÖ�úÖôûß“Ö ¤êü¾ÖãÖ ™üÖ�ú»Öê †ÖÆêü. †ÃÖê ´Æü�ÖÖ»µÖÖÖê 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ŸµÖÖ“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß ¸üÖò›üÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖ¾Öê ÆüÖŸÖÖ“Öê ¤Óü›üÖ¾Ö¸ü ¾Ö ›üÖ¾Öê ¯ÖÖµÖÖ“Öê Öôûß¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ”ûÖŸÖß¾Ö¸ü 
¯ÖÖê™üÖ¾Ö¸ü »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ¯ÖŸÖß Æüß ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖ †Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ ŸÖß»ÖÖ ¯Ö�Ö £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ ü̧ÆÖü�Ö �êú»Öß. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¤ü»Öß¯Ö †“µÖãŸÖ¸üÖ¾Ö �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ×Æǖ ¯Ö¸ü�ÖÖ ¿ÖÆüÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü 
×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû �Óú¬ÖÖ¸üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 316/2021 �ú»Ö´Ö 326,  323, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/ÁÖß 
�ÖÓ�Ö»Ö¾ÖÖ›üûüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9421467627  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

  



3)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)´Öã�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´Öã�Öê›ü ŸÖê †ÖµÖ™üß†ÖµÖ ¤ü̧ ǘ µÖÖÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö.ü 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 2880/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡ÔÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß²Öß-5653 Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö¸ü ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/1001, ¾µÖÓ�ú™üß ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�Öê›üüü �Öã̧ üÖ 275/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/1001 
•ÖÖ¬Ö¾Öüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8805957400  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 18.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖîÃÖ´ÖÖôû ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1500/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ 
×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆü/935, ¿Ö¸üß±ú Æü²Öß²Ö�ÖÖÖ ¯ÖšüÖ�Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 196/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1971 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüü, ´ÖÖê.�Îú. 
9860719836  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
3)¤êü�Ö»Öã̧ üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖê �ÖÖÖÖ¯Öã̧ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü ×•Ö.ü 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¡ÖÖý Ø�ú´ÖŸÖß 1440/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê×Öü/ÃÖÓ�Ö´ÖÖÖ£Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¯Ö¸ü�Öê¾ÖÖ¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ üüü �Öã̧ üÖ 414/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/2478 
¯ÖÖÓ“ÖÖôûüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 02463-255100  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
4)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÁÖÖ¾ÖÃŸÖßÖ�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 
×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖý Ø�ú´ÖŸÖß 2880/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ 
×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆüü/2141ü, ¸üÖ´Ö×�ú¿ÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ´ÖÖȩ̂ êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖ 347/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/847 �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üûüüü,  
´ÖÖê.�Îú. 9325230727  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

4)×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸üÃÖ´Ö ¯ÖÏÖ£Ö´Öß�ú †Ö¸üÖê�µÖ �ëú¦ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ¹ý��ÖÖ»ÖµÖ 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖÖêÖÖ¸üß ŸÖÖ. 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü ÆüÖ ¿ÖêŸÖß“Öê ÃÖŸÖŸÖ ÖÖ¯Öß�úßÃÖ ¾Ö �ú•ÖÖÔÃÖ �Óú™üÖôãûÖ �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö»µÖÖÖê ×ŸÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß 
¯ÖÏÖ£Ö´Öß�ú †Ö¸üÖê�µÖ �ëú¦ü ×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü µÖê£Öê Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ, ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ×¾ÖÖÖµÖ�ú ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ¯Ö¾ÖÖ¸üü, 
¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ÃÖÖêÖÖ¸üß ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö ü̧ß¾Ö¹ýÖ»Ö ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü †Ö.´Öé. 
26/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ¤ü¾Ö�ú¢Öêüü, ´ÖÖê.�Îú. 8975761232  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ.   
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

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


